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 بسم اهلل الرمحان الرحيم

 َأْحَسُي ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهن َحَسَنِةاْل َواْلَوْىِعَظِة ِباْلِحْكَوِة َربَِّك َسِبيِل ِإِلى اْدُع)

 (ِباْلُوْهَتِديَي َأْعَلُن َوُهَى َسِبيِلِه َعي َضلَّ ِبَوي َأْعَلُن ُهَى َربََّك ِإىَّ

 ( 125)سورة النحل : آية 
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 " .أعول اخلري ملي يستحق وملي اليستحق واالجر على اهلل " 

 يلياالهام عبدالقادر اجل  
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 االىداء
 
 العبلمة الى الشيخ

 عبدالكريم محمد بيارة المدرس
 "رحمو اهلل تعالى"

 فإلى روحو الزكية في أعلى عليّين

 دـ ىذا العمل المتواضعقأ

 تحية ذكرى ووفاء 

 "جماؿ الدين"
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  شكر وعرفافشكر وعرفاف
 

لينا من نَِعٍم ظاىرٍة وباطنٍة، أوؿ من ينبغي علينا حمده وشكره ىو اهلل على ما أنعم بو ع
، ثم أتقدـ بالشكر الجزيل ألستاذي األستاذ الدكتور كتابي ىذا فأشكره على عونو إلتماـ  
الذي أسدى لي نصحو ووجهني بعلمو وأثراني بمبلحظاتو القيمة  عماد عبدالسبلـ رؤوؼ

جزاه اهلل عني خير ، ف كثيراً، وقوت من مادتو  كتابوإرشاداتو الدقيقة التي أثرت في ىذا ال
 الجزاء.

الذين بذؿ جهداً   الدكتور محي ىبلؿ السرحاف االستاذ وأتقدـ بالشكر واالمتناف إلى
 كبيراً في توجيهي وإرشادي.

 ى الدكتورين االستاذ الدكتور بشار عواد معروؼالتناف كما أتقدـ بالشكر واالم
لكتاب وابداء مبلحظاتهما واالستاذ الدكتور ماجد عرساف الكيبلني ، ألطبلعهما على ا

 .السديدة عليو مما أفاد الكتاب وجعلو يظهر بهذا الشكل القشيب
 وأتقدـ بالشكر لكل من قدـ لي العوف والمساعدة فجزاىم اهلل عني خير الجزاء.

 والحمد هلل رب العالمين
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 مقدمة
 األستاذ الدكتور عماد عبد السبلـ رؤوؼ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

قدس -مهمة الكتابة في سيرة فذة  متعددة الجوانب  كسيرة الشيخ عبد القادر الجيبلني  ليست
من اسباب القدرة والمكنة,فهذا االنساف   ااهلل روحو _ ميسورة,ممهدة,مهما اوتي المتصدي له

الكبيراستطاع_بخلق وعـز نادرين_اف يتحدى عصرا بكاملو,يموج بانواع من التناقضات 
ب من االضطرابات النفسية والسياسية واالقتصادية,فقدـ لمريديو وتبلمذتو االجتماعية,وضرو 

البديل االفضل لمتناقضات ذلك العصر ومشاكلو العديدة,ودؿ ابناء عصره,والعصور التالية,على 
 طريق السبلمة والنجاة من ادراف الواقع واشواكو الخطرة.

يدعو اليها فحسب,وانما في فهمو  ولم تكن عظمة الشيخ تكمن في مبادىء مثالية مطلقة كاف
العميق لمجتمعو,وللمجتمع االنساني بوجو عاـ,وادراكو جوىر المشاكل االساسية الذي يعاني 
منها ذالك المجتمع, فهو على رغم زىده وقناعتو الكاملة,لم يقف موقف الضد من الحياة, بما 

و اكد على ضرورة العمل من تستوجبو من سعي في سبيل الرزؽ,وسيطرة على اسباب الدنيا,بل ان
اجل اف يضع االنساف )الدنيا بين يديو(ولكن مع مبلحظة اال تنتقل الى قلبو فتفسد ذالك 
القلب,وتقطع اسباب اتصالو باهلل سبحانو وتعالى,وىذا_لعمري_فهم لبلسبلـ سليم,وادراؾ عميق 

 لجوىره ومعانيو.
رفيق االعلى,ضرورة تسجيل معالم سيرتو لقد توضح لدى الناس,منذ اف غادرىم الشيخ ملتحقا بال

الطيبة,لتكوف نبراسا فتفيد منها االجياؿ,وقدوة يتاسى بها السالكوف في طرؽ الحياة,فأنبرى عدد 
 غير قليل من المؤلفين والمصنفين الى جمع اخباره, والتقاط شوارد مواقفو واحوالو,ليؤلف 
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موضع احترامهم وتقديرىم,بل وجدنا في كل  صنيعهم كتبا ورسائل مهمة تناقلها الناس وكانت
 عصر من ينبري الى اعادة كتابة سيرتو وجعلها موضوعا يفيد منو اىل ذلك العصر.

وفي العقود االخيرة من السنين اصبحت سيرة الشيخ محورا لعدد من الرسائل الجامعية تناولها 
 وفكر وتعليم وادب. اصحابها فيها حياتو الثرة,بماتضمو حياتو الثرة,بماتضمو من دين

والكتاب الذي بين ايدينا يقف شاىدا اخر على اعجاب الجيل من ابنائنا بهذه السيرة 
 الوضاءة,واحساسهم بأىمية تعاليم صاحبها في ىذا العصر ايضا.

 
والسيد جماؿ الدين فالح الكيبلني,وىو الذي ينتسب الى الشيخ عبد القادر دما,فضبل عن 

, عبر عن قوة ىذا االعجاب   وتدفق ذالك االحساس,بتأليفو كتابو ىذا انتمائو اليو فكرا وعمبل
 ,وىو يرجو,كماؿ ارجو,اف يناؿ بو رضا ربو ,وثوابو,فجزاه اهلل خير الجزاء.

 
  االستاذ الدكتور

 عمادعبدالسبلـ رؤوؼ
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 مقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الشػيخ عبػد القػادر الجيبلنػي ،  سػيرة البػاز األشػهبال يعرفػوف  شبابنا في الوقت الحاضػركثير من 
الجفػاة الجػاىلوف  بعض األدعياء بل كثير منهم يسيئ الظن بو بسبب الدعاية الكاذبة التي يقـو بها

 بحقيقة دين اهلل العظيم.
ومن جانب آخر نجد مسلمين يغلوف في تعظيمو ويعتقدوف فيو أشػياء افتريػت عليهػا ، لػذا وجػدت 

 لى أعادة طرح تراثو بأسػلوب جديػد ، والعمل ع إلي بياف سيرتو الحقيقة رحمو اهللنفسي في حاجة 
، ومػن ىنػا جػاءت فكػره ىػذا الكتػاب وبلسم شػافي للػنفا البشػرية ة والذي يعد ثورة روحية حقيقي
ليكوف منارا و "جبلء الخاطر"  "الفتح الرباني" و "فتوح الغيب"  بتوالذي يستمد جل مادتو من ك

 . باب المسلمىاديا للش
في زمن الوىن والفتن قل من يوجد من أىل العلػم يختػار طريػق الوسػطية واالعتػداؿ ، وبكػوني وهلل 
الحمد من دعاة الوسطية واالعتداؿ والتراحم والتضامن في المجتمع اإلسبلمي أصػبح مػن أعمػالي 

ر من قبيل ذلك العمل المفضلة نشر سيرة العلماء واألكابر الربانيين المعتدلين. وىذا العمل الصغي
 المفضل. 

أرجو من اهلل ربي الثواب علي ىذا العمل والنفع بو طبلب علم النبوة علي صػاحبها أفضػل الصػبلة 
 والسبلـ. 

 جماؿ الدين فالح الكيبلني
 بغداد
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 السيرة القادرية الصحيحة

 "وفق منهج البحث التاريخي"

  مدخل
، لقبػو المسػلموف بػػ "بػاز حنبلػي وفقيػو صػوفي ىػػ(، إمػاـ 561 - ىػػ 470ي )عبد القادر الجيل ىو

تاج العارفين" و"محيي الدين" و"شيخ الشيوخ" و"قطب األقطاب". وإليو تنتسب اهلل االشهب" و "
بو القائد صبلح الدين األيوبي، والشيخ معػين الػدين الجشػتي ، والشػيخ . وقد تأثر الطريقة القادرية

 شهاب الدين عمر السهروردي رحمهم اهلل.
 مولده ونشأتو

)تقػرأ بػالجيم  جػيبلف وتوجػد روايػات متعػددة ،أىمهػا أنػو ولػد فػي [1]ىناؾ خػبلؼ فػي محػل والدتػو
، [2]ـ1077 الموافػق ىػػ  470 العربية كما تقرأ بالجيم المصرية فيقاؿ لهػا جػيبلف أو كػيبلف( سػنة

العراقيػة وىػي  جػيبلف حاليػاً علػى ضػفاؼ بحػر قػزوين ويقػاؿ أنػو ولػد فػي إيػراف وىي تقع في شػماؿ
، وىػػو مػػا ترجحػػو الدراسػػات التاريخيػػة بغػػداد كيلػػو متػػر جنػػوب  40قريػػة تاريخيػػة قػػرب المػػدائن 

وقػد نشػأ عبػد القػادر فػي أسػرة وصػفتها المصػادر  [4][3]الحديثة وتعتمده االسرة الكيبلنيػة ببغػداد،
صػالح موسػى معروفػا بالزىػد وكػاف شػعاره مجاىػدة الػنفا وتزكيتهػا  لصػالحة، فقػد كػاف والػده أبػوبا

 [5].ولذا كاف لقبو "محب الجهاد" الصالحة باألعماؿ
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/561_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
file:///D:/News%20peper%20Folder/Ø¯ÙŠÙˆØ¨Ù†Ø¯/Ø¹Ø¨Ø¯%20Ø§Ù„Ù‚Ø§Ø¯Ø±%20Ø§Ù„Ø¬ÙŠÙ„Ø§Ù†ÙŠ%20-%20ÙˆÙŠÙƒÙŠØ¨ÙŠØ¯ÙŠØ§ØŒ%20Ø§Ù„Ù…ÙˆØ³ÙˆØ¹Ø©%20Ø§Ù„ØØ±Ø©.htm%23cite_note-1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/470_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1077
http://ar.wikipedia.org/wiki/1077
http://ar.wikipedia.org/wiki/1077
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_%28%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86_%28%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 أسرتو

 بن محمػد  الزاىد بن يحيى الجيلي بن عبد اهلل الثالث بن موسى عبد القادرصالح و: أبو ى
عبػد  بػنالجػوف   موسػى بػن الصػالح عبػد اهلل بػن الثػاني  موسػىبػن  االمير  بن داودالمدني 

 أبػي طالػب بػن علير المؤمنين أمي  بن السبط  الحسن بن المثنى الحسن بن الخالص اهلل
 بن لؤي بن كعب بن مرة بن كبلب بن قصي بن عبد مناؼ بن ىاشم بن عبد المطلب بن

 نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن قريش بن مالك بن فهر بن غالب
 [6].عدناف بن معد بن

يو واشػتهر أنجب عبد القادر رحمو اهلل عدداً كبيراً من األوالد، وقد عنى بتربيتهم وتهذيبهم على يد
 :منهم عشرة

 نيابة عنو، وبعد  عبد الوىاب: وكاف في طليعة أوالده، والذي درس بمدرسة والده في حياتو
ودرس، وكػػػاف حسػػن الكػػػبلـ فػػػي مسػػائل الخػػػبلؼ فصػػػيحاً ذا دعابػػػة  والػػده وعػػػت وأفتػػػى

وكياسػػة، ومػػروءة وسػػخاء، وقػػد جعلػػو اإلمػػاـ الناصػػر لػػدين اهلل علػػى المظػػالم فكػػاف يوصػػل 
 .ودفن في رباط والده في الحلبة ىػ 573الناس اليو، وقد توفي سنةحوائج 

  "عيسى: الذي وعت وأفتػى وصػنف مصػنفات منهػا كتػاب "جػواىر األسػرار ولطػائف األنػوار
وحػػدث فيهػػا ووعػػت وتخػػرج بػػو مػػن أىلهػػا غيػػر قليػػل مػػن  مصػػر ، قػػدـالصػػوفية فػػي علػػم

 .ىػ 573 الفقهاء، وتوفي فيها سنة
  عبد العزيز: وكاف عالماً متواضعاً، وعت ودّرس، وخرج على يديو كثير من العلماء، وكاف قد

 602 ورحػل جبػاؿ الحيػاؿ وتػوفي فيهػا سػنة القدس وزار مدينة عسقبلف في الصليبين غزا
 .العراؽ في الموصل ، وقبره في مدينة "عقرة" من أقضية لواءىػ

  ودفػن الصػوفيةعبد الجبار: تفقو على والده وسمع منو وكاف ذا كتابة حسنة، سػلك سػبيل ،
 .برباط والده في الحلبة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
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 الشيخ عبد الرزاؽ: وكاف حافظا متقنػا حسػن المعرفػة بالحػديث فقيهػا علػى مػذىب اإلمػاـ 
 إال فػي الجمعػات، تػوفي سػنة ، ورعا منقطعاً في منزلػو عػن النػاس، اليخػرجأحمد بن حنبل

 .بغداد ، ودفن بباب الحرب فيىػ 603
  ىػ 592، وتوفي بها سنة العراؽحل إلى واسط في إبراىيم: تفقو على والده وسمع منو ور. 
 وتػوفي فيهػا  بغػداد ثػم عػاد إلػى مصػر إلػى يحيى: وكاف فقيها محدثا انتفع النػاس بػو، ورحػل

 .، ودفن برباط والده في الحلبةىػ 600 سنة
 وحّدث فيها واستوطنها، ثم رحل إلى دمشق موسى: تفقو على والده وسمع منو ورحل إلى 

 .وتوفي فيها وىو آخر من مات من أوالده دمشق وعاد إلى مصر
 وبو يكنى فػي أغلػب البلػداف وذكرتػو أغلػب المصػادر المتخصصػة فػي سػيرتو وىػو  صالح :

 .بغداد مدفوف قرب والده في
 سفره إلى بغداد

كاف عبػد القػادر الجيبلنػي رحمػو اهلل قػد نػاؿ قسػطاً مػن علػـو الشػريعة فػي حداثػة سػنو علػى أيػدي 
 ـ1095 الموافػق ىػػ 488 ودخلهػا سػنة بغػداد أفػراد مػن أسػرتو، ولمتابعػة طلبػو للعلػم رحػل إلػى

وبعػد أف اسػتقر فػي بغػداد  .المسػتظهر بػاهلل فػي عهػد الخليفػة العباسػي [7]وعمره ثمانية عشػر عامػاً 
تقػػع فػػي حػػارة بػػاب األزج، فػػي أقصػػى انتسػػب إلػػى مدرسػػة الشػػيخ أبػػو سػػعيد المخرمػػي التػػي كانػػت 

 .، وتسمى اآلف محلة باب الشيخالرصافة الشرؽ من جانب
تسػوده الفوضػػى التػػي عمػت كافػػة أنحػػاء  بغػداد و الشػيخ الجيبلنػػي إلػػىوكػاف العهػػد الػذي قػػدـ فيػػ

، وقػػد تمكنػػوا مػػن االسػػتيبلء علػػى الشػػاـ يهػػاجموف ثغػػور الصػػليبيوف ، حيػػث كػػافالدولػػة العباسػػية
وقتلوا فيهما خلقا كثيػرا مػن المسػلمين ونهبػوا أمػواالً كثيػرة. وكػاف السػلطاف  وبيت المقدس أنطاكية
ليػرغم الخليفػة علػى عػزؿ وزيػره "ابػن جهيػر"  بغػداد قد زحف بجيش كبير يقصد "بركياروؽ" التركي

 ودارت بػػين السػػلطانين التركػػي "محمػػد بػػن ملكشػػاه" فاسػػتنجد الخليفػػة بالسػػلطاف السػػلجوقي
معػػارؾ عديػػدة كانػػت الحػػرب فيهػػا سػػجاال، وكلمػػا انتصػػر احػػدىما علػػى اآلخػػر كانػػت  يوالسػػلجوق

 .خطبة يـو الجمعة تعقد باسمو بعد اسم الخليفة
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%D9%8A
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قػد نشػطت فػي مؤامراتهػا السػرية واسػتطاعت أف تقضػي علػى عػدد كبيػر مػن  الباطنيػة وكانػت فرقػة
فحاصػر قلعػة  إيػراف المسلمين وقػادتهم فجهػز السػلطاف السػلجوقي جيشػاً كبيػراً سػار بػو إلػى أمراء

عليهػا  " التي كانػت مقػراً لفرقػة الباطنيػة وبعػد حصػار شػديد استسػلم أىػل القلعػة فاسػتولىأصفهاف"
بنػي  مػن قبيلػة بنػي مزيػد السلطاف وقتل من فيها مػن المتمػردين، وكػاف "صػدقة بػن مزيػد" مػن أمػراء

و السػػلطاف قػػد خػػرج بجػػيش مػػن العػػرب واألكػػراد يريػػد االسػػتيبلء علػػى بغػػداد فتصػػدى لػػ أسػػد
فتغلػػب عليػػو. وكػػاف المجرمػػوف وغيػػرىم مػػن العػػاطلين  السػػبلجقة السػػلجوقي بجػػيش كبيػػر مػػن
فػػي المػػدف يقتلػػوف النػػاس انشػػغاؿ السػػبلطين بالقتػػاؿ فيعبثػػوف بػػاألمن  واألشػػقياء ينتهػػزوف فرصػػة

 .أموالهم فإذا عاد السبلطين من القتاؿ انشغلوا بتأديب المجرمين ويسلبوف
وفي غمرة ىذه الفوضى كاف الشيخ عبػد القػادر يطلػب العلػم فػي بغػداد، وتفقػو علػى مجموعػة مػن 

 ومن بينهم الشيخ أبوسعيد الُمَخرِمي، فبرع فػي المػذىب والخػبلؼ واألصػوؿ وقػرأ الحنابلة شيوخ
علػـو الشػريعة  األدب وسػمع الحػديث علػى كبػار المحػدثين. وقػد أمضػى ثبلثػين عامػا يػدرس فيهػا

 .أصولها وفروعها
 جلوسو للوعت والتدريا

مػي لتلميػذه عبػد القػادر مجػالا الػوعت فػي مدرسػتو ببػاب األزج فػي عقػد الشػيخ أبػو سػعيد الُمَخرِ 
 فصػار يعػت فيهػا ثبلثػة أيػاـ مػن كػل أسػبوع، بكػرة األحػد وبكػرة الجمعػة وعشػية ،ىػػ 521 بدايػة

ة الحسػػنة أف يػػرد كثيػػراً مػػن الحكػػاـ الظػػالمين عػػن الثبلثػػاء. واسػػتطاع الشػػيخ عبػػد القػػادر بالموعظػػ
الػوزراء واألمػراء واألعيػاف يحضػروف  ظلمهػم وأف يػرد كثيػراً مػن الضػالين عػن ضػبللتهم، حيػث كػاف

بوعظػو، فقػد تػاب علػى يديػو أكثػر مػن مائػة ألػف مػن قطػاع  مجالسو، وكانت عامة الناس أشػد تػأثراً 
 .والمسػػيحيين اليهػػود د علػػى خمسػػة اآلؼ مػػنالطػرؽ وأىػػل الشػػقاوة، وأسػػلم علػػى يديػػو مػػا يزيػػ

حتػى أنػو ألػف كتابػو "الغنيػة" علػى  الغزالػي نػي قػد تػأثر بفكػروبحسب بعػض المػؤرخين، فػإف الجيبل
وكػاف الشػيخ عبػد القػادر يسػيطر علػى قلػوب المسػتمعين إلػى  .[8]"إحيػاء علػـو الػدين" نمط كتاب

مػرة فػي كبلمػو وىػو علػى كرسػي الػوعت فانحلػت طيػة مػن عمامتػو وىػو ال  حتػى أنػو اسػتغرؽ وعظػو
 .الحاضروف عمائهم وطواقيهم تقليداً لو وىم اليشعروف يدري فألقى

القػػادر الجيبلنػػي  وبعػػد أف تػػوفي أبػػو سػػعيد المبػػارؾ المخزومػػي فوضػػت مدرسػػتو إلػػى الشػػيخ عبػػد
لعلم يقبلوف على مدرستو إقباال عظيما حتى ضػاقت فجلا فيها للتدريا والفتوى، وجعل طبلب ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/521_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/521_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
file:///D:/News%20peper%20Folder/Ø¯ÙŠÙˆØ¨Ù†Ø¯/Ø¹Ø¨Ø¯%20Ø§Ù„Ù‚Ø§Ø¯Ø±%20Ø§Ù„Ø¬ÙŠÙ„Ø§Ù†ÙŠ%20-%20ÙˆÙŠÙƒÙŠØ¨ÙŠØ¯ÙŠØ§ØŒ%20Ø§Ù„Ù…ÙˆØ³ÙˆØ¹Ø©%20Ø§Ù„ØØ±Ø©.htm%23cite_note-8
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واألمكنة ما يزيد على مثلها وبذؿ األغنياء أموالهم في  بهم فأضيف إليها من ما جاورىا من المنازؿ
وصػارت  .ـ1133 الموافػق ىػػ 528 فيهػا بأنفسػهم حتػى تػم بناؤىػا سػنة عمػارتهم وعمػل الفقػراء

 .منسوبة إليو
اللغػة والشػريعة، حيػث   وكاف الشيخ عبد القادر عالما متبصرا يتكلم في ثبلثة عشر علمػاً مػن علػـو

لمذىب والخبلؼ واالصػوؿ كاف الطبلب يقرأوف عليو في مدرستو دروسا من التفسير والحديث وا
أحمػػد بػػن  واالمػػاـ الشػػافعيواللغػػة، وكػػاف يقػػرأ القػػرآف بػػالقراءات وكػػاف يفتػػي علػػى مػػذىب االمػػاـ 

 .حنبل
 مؤلفاتو

األحػػواؿ والحقػػائق  صػػنف عبػػد القػػادر الجيبلنػػي مصػػنفات كثيػػرة فػػي األصػػوؿ والفػػروع وفػػي أىػػل
 :منها والتصوؼ، منها ما ىو مطبوع ومنها مخطوط ومنها مصّور،

 واصلينإغاثة العارفين وغاية منى ال. 
 أوراد الجيبلني. 
 آداب السلوؾ والتوصل إلى منازؿ السلوؾ. 
 تحفة المتقين وسبيل العارفين. 
 جبلء الخاطر في الباطن والظاىر. 
 حزب الرجاء واالنتهاء. 
 الحزب الكبير. 
 دعاء البسملة. 
 الرسالة الغوثية: موجود منها نسخة في مكتبة األوقاؼ ببغداد. 
 لطريق إلى اهللرسالة في األسماء العظيمة ل. 
 وىػػو مػػن أشػػهر كتبػػو فػػي األخػػبلؽ واآلداب اإلسػػبلمية وىػػو  :يػػة لطػػالبي طريػػق الحػػقالغُن

 .جزءاف
 وىػو مػن كتبػو المشػهورة وىػو عبػارة عػن مجػالا للشػيوخ  :الفتح الرباني والفيض الرحمػاني

 .في الوعت واإلرشاد
  مقالة 78يتألف من فتوح الغيب: وىو عبارة عن مقاالت للشيخ في العقائدواإلرشاد و. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/528_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/528_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1133
http://ar.wikipedia.org/wiki/1133
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%28%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
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  الفيوضػػػات الربانيػػػة: وىكػػػذا الكتػػػاب لػػػيا لػػػو ولكنػػػة يحتػػػوي الكثيػػػر مػػػن أوراده وأدعيتػػػو
 .وأحزابو

 معراج لطيف المعاني. 
 يواقيت الحكم. 
  سر األسرار في التصوؼ: وىو كتاب معروؼ وتوجد نسخة منو في المكتبة القادرية ببغداد

 .وفي مكتبة جامعة إسطنبوؿ
 كتاب عن الخلوة والبيعة واألسماء السبعةالطريق إلى اهلل :. 
  :رسالة بالفارسية يوجد نسخة في مكتبة جامعة إسطنبوؿ 15رسائل الشيخ عبد القادر. 
 المواىب الرحمانية: ذكره صاحب روضات الجنات. 
 حزب عبد القادر الجيبلني: مخطوط توجد نسخة منو في مكتبة األوقاؼ ببغداد. 
 نبي: نسخة مخطوطة بمكتبة الفاتيكاف بروماتنبيو الغبي إلى رؤية ال. 
  251وصايا الشيخ عبد القادر: موجود في مكتبة فيض اهلل مراد تحت رقم. 
  بهجػػة األسػػرار: مػػواعت للشػػيخ جمعهػػا نػػور الػػدين أبػػو الحسػػن علػػي بػػن يوسػػف اللخمػػي

 "حقققو الباحث".الشطنوفي
 اـ تفسير القراف الكريم: في مكتبة رشيد كرامي في طرابلا الش 
 الدالئل القادرية. 
 الحديقة المصطفوية: مطبوعة بالفارسية واألردية. 
 الحجة البيضاء. 
 عمدة الصالحين في ترجمة غنية الصالحين. 
 بشائر الخيرات. 
 ورد الشيخ عبد القادر الجيبلني. 
 كيمياء السعادة لمن أراد الحسنى وزيادة. 
 المختصر في علم الدين. 
 مجموعة خطب. 
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 نوقاؿ العلماء ع

 مػا علمنػا فيمػا بلغنػا مػن التفػات النػاقلين وكرامػات األوليػاء أكثػر ممػا  : النػووي قػاؿ اإلمػاـ
محيػي الػدين عبػد القػادر الجيبلنػي، كػاف شػيخ  بغػداد وصل إلينا مػن كرامػات القطػب شػيخ

ببغػػداد وانتهػػت إليػو رياسػػة العلػػم فػػي وقتػػو، وتخػػرج  الحنابلػػة والسػػادة الشػػافعية السػادة
بصحبتو غيػر واحػد مػن األكػابر وانتهػى إليػو أكثػر أعيػاف مشػايخ العػراؽ وتتلمػذ لػو خلػق ال 

 ية إجماع المشايخ والعلماء بالتبجيلمن أرباب المقامات الرفيعة، وانعقد عل يحصوف عدداً 
 -التصػوؼ- واإلعظاـ، والرجػوع إلػى قولػة والمصػير إلػى حكمػو، وُأىػرع إليػو أىػل السػلوؾ

مػػن كػػػل فػػج عميػػػق. وكػػاف جميػػػل الصػػػفات شػػريف األخػػػبلؽ كامػػل األدب والمػػػروءة كثيػػػر 
مػا ألىػل الشرع وأحكامػو معظ التواضع دائم البشر وافر العلم والعقل شديد االقتفاء لكبلـ

ألىػل البػدع واألىػواء محبػا لمريػدي الحػق مػع  العلػم ُمكرممػاً ألربػاب الػدين والسػنة، مبغضػاً 
المػػوت. وكػػاف لػػو كػػبلـ عػػاؿ فػػي علػػـو المعػػارؼ شػػديد  دواـ المجاىػػد ولػػزـو المراقبػػة إلػػى

الغضػػػب إذا انتهكػػػت محػػػاـر اهلل سػػػبحانو وتعػػػالى سػػػخي الكػػػف كػػػريم الػػػنفا علػػػى أجمػػػل 
 .[9] زمنو مثلو لم يكن فيطريقة. وبالجملة 

  والشػػيخ عبػػد القػػادر ونحػػوه مػػن أعظػػم مشػػائخ زمػػانهم أمػػراً بػػالتزاـ  :ابػػن تيميػػةقػػاؿ العبلمػػة
الهػوى  واألمر والنهي، وتقديمو على الذوؽ والقدر، ومن أعظم المشائخ أمػراً بتػرؾ الشرع،

 .واإلرادة النفسية
 إنػو لػم تتػواتر كرامػات أحػد مػن المشػايخ إال الشػيخ عبػد  : العز بن عبػد السػبلـ قاؿ اإلماـ

 .[10]القادر فإف كراماتو نقلت بالتواتر
 الشػيخ عبػد القػادر الشػيخ االمػاـ العػالم الزاىػد العػارؼ القػدوة، شػيخ : الػذىبي قػاؿ اإلمػاـ

 علم األولياء، محيي الدين، أبػو محمػد، عبػد القػادر بػن أبػي صػالح عبػد اهلل ابػن االسبلـ،
 [11].جنكي دوست الجيلي الحنبلي، شيخ بغداد

 فقيػػو  قػاؿ اإلمػاـ أبػو أسػعد عبػد الكػػريم السػمعاني: ىػو إمػاـ الحنابلػة وشػيخهم فػػي عصػره
النػاس للحػق،  م الفكر، وىػو شػديد الخشػية، مجػاب الػدعوة، أقػربصالح، كثير الذكر دائ

 .وال يرد سائبل ولو بأحد ثوبيو
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 كػػاف الشػػيخ عبػػد القػػادر متمسػػكاً بقػػوانين  : ابػػن حجػػر العسػػقبلني الكنػػاني قػػاؿ اإلمػػاـ
مخالفتها ويشغل الناس فيها مع تمسكو بالعبادة والمجاىػدة  الشريعة، يدعو إليها وينفر عن

الشاغل عنها غالبا كاألزواج واألوالد، ومن كاف ىذا سبيلو كاف أكمػل  ومزج ذلك بمخالطة
 .[12]شريعة صلى اهلل علية وسلممن غيره ألنها صفة صاحب ال

 دخلنػا بغػداد سػنة إحػدى وسػتين وخمسػمائة فػإذا الشػيخ  :ابػن قدامػة المقدسػي قاؿ اإلمػاـ
عبد القادر بها انتهت إليو بهػا علمػا وعمػبل وحػاال واسػتفتاء، وكػاف يكفػي طالػب العلػم عػن 
قصد غيره مػن كثػرة مػا اجتمػع فيػو مػن العلػـو والصػبر علػى المشػتغلين وسػعة الصػدر. كػاف 

أسػمع عػن  يو أوصافاً جميلة وأحواالً عزيزة، وما رأيت بعده مثلو ولػمملئ العين وجمع اهلل ف
النػاس مػن أجػل  أحػد يحكػي مػن الكرامػات أكثػر ممػا يحكػى عنػو، وال رأيػت احػداً يعظمػو

 .[13]الدين أكثر منو
  عبػػد القػػادر بػػن أبػػي صػػالح الجيلػػي ثػػم البغػػدادي، الزاىػػد  : ابػػن رجػػب الحنبلػػيقػػاؿ اإلمػػاـ

ف المشػػايخ وسػػيد أىػػل الطريقػػة، محػػي الػػدين ظهػػر العػػارفين وسػػلطا شػػيخ العصػػر وقػػدوة
 القبػوؿ التػاـ، وانتصػر أىػل السػنة الشػريفة بظهػوره، وانخػذؿ أىػل البػدع للناس، وحصل لو

سػائر األقطػار،  واألىواء، واشتهرت أحوالو وأقوالو وكراماتو ومكاشفاتو، وجاءتو الفتاوى مػن
وقاؿ رحمو اهلل : كػاف الشػيخ عبػد القػادر  .[14]وىابو الخلفاء والوزراء والملوؾ فمن دونهم

رحمػو اهلل فػي عصػػره معظمػاً، يعظمػو أكثػػر مشػايخ الوقػػت مػن العلمػاء والزىػػاد، ولػو مناقػػب 
وكرامات كثيرة، ولكن قد جمع المقػرئ أبػو الحسػن الشػطنوفي المصػري فػي أخبػار الشػيخ 

، وكفػى بػ المرء كػذباً أف يحػدث عبد القادر ومناقبو ثبلث مجلدات، وَكتَػَب فيهػا الطػم والػـر
بكل مػا سػمع. وقػد رأيػُت بعػض ىػذا الكتػاب، وال يطيػب علػى قلبػي أف أعتمػد علػى شػيء 
مما فيو فأنقل منو إال ما كاف مشهوراً معروفاً من غير ىذا الكتاب، وذلك لكثػرة مػا فيػو مػن 
الروايػػػة عػػػن المجهػػػولين، وفيػػػو الشػػػطح، والطامػػػات، والػػػدعاوى، والكػػػبلـ الباطػػػل، مػػػا ال 

صػػى، وال يليػػق نسػػبة مثػػل ذلػػك إلػػى الشػػيخ عبػػدالقادر رحمػػو اهلل، ثػػم وجػػدت الكمػػاؿ يح
 جعفر األدفوني قد ذكر أف الشطنوفي نفسو كاف متهماً فيما يحكيو في ىذا الكتاب بعينو.

  قطػػب األوليػػاء الكػػراـ، شػػيخ المسػػلين واإلسػػبلـ ركػػن الشػػريعة وعلػػم : اليػػافعيقػػاؿ اإلمػػاـ
 الشيوخ، قدوة األولياء العارفين األكابر أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الطريقة، شيخ

 الجيلػػي قػػدس سػػره ونػػور ضػػريحو، تحلػػى بحلػػي العلػػـو الشػػرعية وتجمػػل بتيجػػاف الفنػػوف
علػػى  داب وأشػػرؼ األخػػبلؽ، قػػاـ بػػنص الكتػػاب والسػػنة خطيبػػاالدينيػػة، وتػػزود بأحسػػن اآل

وأبػرز جػواىر التوحيػد  األشهاد، ودعا الخلق إلى اهلل سبحانو وتعػالى فأسػرعوا إلػى االنقيػاد،
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وشػفى الخػواطر مػن أوىامهػا  مػن بحػار علػـو تبلطمػت أمواجهػا، وأبػرأ النفػوس مػن أسػقامها
 .[16]الفقهاء منوكم رد إلى اهلل عاصياً، تتلمذ لو خلق كثير 

 طريقتػػو التوحيػػد وصػػفاً وحكمػػػا وحػػاال وتحقيقػػو الشػػرع ظػػػاىرا  : نيالشػػعرا قػػاؿ اإلمػػاـ
 .[17]وباطناً 

 الشيخ عبد القادر من يستطيع وصف مناقبو، ومن يبلػ  مبلغػة،  : أحمد الرفاعي قاؿ اإلماـ
الشريعة عن يمينو، وبحر الحقيقة عن يساره مػن أيهمػا شػاء اقتػرؼ، ال ثػاني  ذاؾ رجل بحر

 .[18]في وقتنا ىذا لو
 طريقتػو إلػى ربػة كقػوى  : كانت قوة الشيخ عبد القادر الجيبلنػي فػي قاؿ الشيخ بقا بن بطو

 .[19]وحكما وحاالً  جميع أىل الطريق شدة ولزوما وكانت طريقتو التوحيد وصفا
   ،قاؿ اإلماـ ابن السمعاني عنػو: إمػاـ الحنابلػة وشػيخهم فػي عصػره، فقيػو صػالح، ديمػن خيمػر

 .كثير الذكر، دائم الفكر، سريع الدمعة
 وبلغنػي أف عبػد القػادر الجيلػي كػاف عػدالً  :ن عربػيابػ قاؿ عنػو الشػيخ األكبػر محيػي الػدين

  .قطب وقتو
 وفاتو

وصػلي عليػو ولػده عبػد  ،جهزهىػػ 561 سػنة ربيػع الثػاني 10 تػوفي اإلمػاـ الجيبلنػي ليلػة السػبت
الوىػػاب فػػي جماعػػة مػػن حضػػر مػػن أوالده وأصػػحابو، ثػػم دفػػن فػػي رواؽ مدرسػػتو، ولػػم يفػػتح بػػاب 

 كػرالمدرسة حتى عبل النهار وىرع الناس للصبلة على قبره وزيارتو، وبل  تسعين سنة من عمػره. ذ 
باسػترجاع  إيػراف فػي بدايػة حكمػو، طالػب أحمػد حسػن البكػر ، اف الػرئياالعبلمػة سػالم االلوسػي

، كونػػو رمػػز لبغػػداد فػػي عصػػرىا الػػذىبي، وذلػػك بػػدعوة وحػػث مػػن ىػػاروف الرشػػيد رفػػات الخليفػػة
، عبػد الكػريم قاسػم وزيػر الخارجيػة العراقػي السػابق فػي عهػد عبػد الجبػار حامػد الجػومرد المرحػـو

ولكػػن إيػػراف امتنعػػت ، وبالمقابػػل طلبػػت اسػػترجاع رفػػات الشػػيخ عبػػد القػػادر الكيبلنػػي ،كونػػو مػػن 
 ،بيػاف االمػر ،فاجػاب مصػطفى جػواد ا طلػب الػرئيا مػن العبلمػةفػي إيػراف ،وعنػدى كػيبلف مواليػد

فػي إيػراف ،مصػادر  كػيبلف اف المصػادر التػي تػذكر اف الشػيخ عبػد القػادر مواليػد : مصػطفى جػواد
تسػمى )جيػل(  قرية صوب فهو من مواليدتعتمد رواية واحدة وتناقلتها بدوف دراسة وتحقيق ،اما اال

حسين علػي  وىو ما اكده العبلمة أو اف جده اسمو جيبلف، إيراف قرب المدائن، والصحة كونو من
وكػاف االلوسػي حاضػرا أيضػا سػنة  العػرب الػذي اقامػو اتحػاد المػؤرخين جلوالء في مهرجاف محفوظ
 [20].، وفعبل اخبرت مملكة إيراف بذلك ولكن بتدخل من دولة عربية اغلق الموضوع1996
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كتػػػػػاب المختصػػػػػر فػػػػػي تػػػػػاريخ شػػػػػيخ اإلسػػػػػبلـ عبػػػػػد القػػػػػادر، إبػػػػػراىيم الػػػػػدروبي،  ^ .1

 52،ص1959باكستاف
 .219، ص10، جابن الجوزي :المنتظم، تأليف ^ .2
كتاب:جغرافيػػػة البػػاز االشػػػهب، تحقيػػػق مكػػػاف والدة الشػػيخ عبػػػد القػػػادر الكيبلنػػػي، * ^ .3

 14،ص2012بيروت،-د/جماؿ الدين فالح الكيبلني، مكتبة الجليا 
 1997أنساب العرب ، د/خاشع المعاضيدي ، دار الرشػيد ، بغػداد ، كتاب من بعض  ^ .4

 . 77ص  2،ج
 1985 ىػػ / 1405الطبعػة: الثالثػة،  -مؤسسة الرسػالة  -الذىبي -سير أعبلـ النببلء  ^ .5

 439الصفحة  - 20ج  -ـ 
 .الحافت الذىبي :التاريخ الكبير، تأليف ^ .6
 290، ص1، جابن رجب الحنبلي الذيل على طبقات الحنابلة، ^ .7
، تػػػأليف: ماجػػػد الكيبلنػػػي، ىكػػػذا ظهػػػر جيػػػل صػػػبلح الػػػدين وىكػػػذا عػػػادت القػػػدس ^ .8

 .184ص
. نقػبل عػن بسػتاف العػرافين، 137ص  قبلئد الجواىر، تأليف: محمد بن يحيى التادفي، ^ .9

 .تأليف: النووي
 .443ص 20سير أعبلـ النببلء، تأليف: الذىبي ج ^ .10
 439ص 20سير أعبلـ النببلء، تأليف: الذىبي. ج ^ .11
 .23قبلئد الجواىر، تأليف: محمد بن يحيى التادفي، ص  ^ .12
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 .6قبلئد الجواىر، تأليف: محمد بن يحيى التادفي، ص ^ .13
 .الطبقات، تأليف: ابن رجب الحنبلي ^ .14
 البداية والنهاية، تأليف: ابن كثير ^ .15
 .136قبلئد الجواىر، تأليف: محمد بن يحيى التادفي، ص  ^ .16
 .1/129الطبقات الكبرى، تأليف: الشعراني،  ^ .17
 .66قبلئد الجواىر، تأليف: محمد بن يحيى التادفي، ص ^ .18
 .1/127الطبقات الكبرى، تأليف: الشعراني،  ^ .19
كتػػاب الشػػيخ عبػػدالقادرالكيبلني رؤيػػة تاريخيػػة معاصػػرة، د/جمػػاؿ الػػدين فػػالح  ^ .20
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 القادرية سة التربويةالمدر 

 

 471الشيخ عبد القادر الجيبلني )شيخ االسبلـ ، تنتسب إلى  السليمةىي أشهر الطرؽ الصوفية 
 ىػ(، وينتشر أتباعها في جميع أنحاء العالم اإلسبلمي. 561 -ىػ 

 الصحيحة قواعد الطريقة القادرية
 :ريةأىم قواعد وأسا الطريقة القادعبدالقادر الجيبلني يذكر الشيخ 

 الكتػاب )طريقتنػا مبنيػة علػى  :عبػد القػادر الجيبلنػي يقػوؿ الشػيخ :االلتزاـ بالكتػاب والسػنة
والسػنة فمػن خالفهمػػا فلػيا منػا(. ويقػػوؿ: )اجعػل الكتػػاب والسػنة جناحيػك طػػر بهمػا إلػػى 

 .اهلل(
 فػػي سػػلوؾ الطريػػق إلػػى اهلل،  ومعنػػى )جػػػد( الجديػػة :الَجػػػٌد والًكػػػٌد ولػػزـو الَحػػػٍد حتػػى تنقػػد

السػػير إلػػى اهلل بػػدوف ىػػوادة وال  ومعنػػى )كػػػد( بػػذؿ الجهػػد والجػػوارح والػػنفا والػػروح فػػي
وتحليل الحػبلؿ وتحػريم الحػراـ والوقػوؼ عنػد  خي، ومعنى)لزـو الحد( االلتزاـ بالشريعةترا

)حتػى تنقػد( حتػى تجػف الػنفا عػن المعاصػي والػذنوب  حدود اهلل وعػدـ تجاوزىػا، ومعنػى
 .والشهوات والملذات واألخبلؽ السيئة وال يبقى فيها إال اهلل جل في عبله

 االجتمػػاع بالصػػالحين  ومعنػػى ىػػذا :يحصػػل االنتفػػاع االجتمػػاٌع واالسػػتماٌع واإلتبػػاٌع حتػػى
والعلماء والمرشدين واألخوة في اهلل واالستماع لهم بأدب وإتباع ما يقولوف وما يػأمروف مػن 

 .الهدي النبوي وبذلك يحصل لدينا االنتفاع والوصوؿ لما وصلوا إليو
 مػػوه ويقػػدروه وال ومعنػػى ىػػذا أف يحبػػوه ويحتر  :االعتقػػاد بشػػيخ الطريقػػة العقيػػدة الصػػحيحة

حبػو وال يعتقػدوا فيػو العصػمة فإنػو  يهملػوه وال يعظمونػو فػوؽ الحػد المطلػوب وال يغلػوا فػي
بشر يخطئ ويصيب لكنو محفوظ بعناية اهلل إف أخطأ سرعاف ما يرجع إلى اهلل ويتػوب إليػو، 

فػي كتابػو الغنيػة: )يػا بنػي إيػاؾ أف تنظػر إلػى شػيخك أنػو  عبػد القػادر الجيبلنػي يقوؿ الشيخ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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معصـو إنما ىو بشر يخطئ ويصيب فإف رأيت منو مخالفة فابحث لو عن عذر شػرعي فػإف 
 .فاستغفر لو اهلل فإنو بشر يخطئ ويصيب( تجد لو عذرلم 

 لكن حب اهلل والرسوؿ صلي اهلل عليو وسلم مقدـ عليو وىو المػراد الحقيقػي  :حب الشيخ
من السير والسلوؾ على يد الشيخ المرشد فهو دليلنا إلى حب اهلل ورسولو صػلي اهلل عليػو 

  . وسلم
 الدعوة إلى اهلل 
 فالذكر ىو المعراج في السير إلى اهلل في الطريقة القادرية، فمػن أىػم  :هلل تعالى الذكر كثرة

بالليػل  والصػبلة علػى الرسػوؿ أعماؿ المريد كثرة األذكار والمداومة عليهػا وعلػى االسػتغفار
ىػو الوسػيلة العظمػى  والنهػار وبػذلك يرتقػي المريػد فػي مقامػات المحبػة هلل ولرسػولو والػذكر

 .وتربيتها وتحليتها باألخبلؽ المحمديةلتزكية النفا 
  محبة آؿ البيت : وحبهم مقدـ على كػل مػن سػواىم مػن النػاس ألنهػم بضػعة النبػي ووصػيتو

وعمػر بػن  أبػو بكػر ألمتػو، مػع الحػب والتقػدير واإلكبػار واإلجػبلؿ للصػحابة وعلػى رأسػهم
 .  رضي اهلل عنهم وعلي بن أبي طالب وعثماف بن عفاف الخطاب

 وحػػب مشػػايخ ومرشػػدين الطػػرؽ األخػػرى، وال يفرقػػوف وال  :صػػالحينحػػب كػػل األوليػػاء وال
يميزوف بين طريقة وأخػرى، وال يتعصػبوف لطػريقتهم وال يطعنػوف بػالطرؽ األخػرى التػي تػنهج 

والتقدير لطػريقتهم ولمشػايخهم كمػا  منهج الكتاب والسنة، وذلك كلو مع المحبة والتعظيم
 .ينبغي أف يكوف

 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%B1_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%B1_%28%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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 عند اإلماـ الجيبلنيشروط الشيخ المرشد 
 قاؿ الشيخ عبد القادر الجيبلني في القصيدة العينية:

 إلى شػيخٍ  في الحػقيقة بػارع  وإف ساعد المقدور أو ساقك القضا
 ودع كل ما من قبل كنت تسارع  فػقػم في رضػاه واتبع مػراده

 عليو فػإف االعتراض تػػنازع   وال تعترض فيما جهلت من أمػره
 بقتل غبلـ والكػػػليم يدافع  ر الكريم كػػفاية في قصة الخض

 وسػل حساماً للغياىب قاطػع  فلما أضاء الصبح عن ليل سػره 
 كػذلك علم القـو فيو بدائػع  أقػاـ لو العػذر الكػليػم وإنو 

حتػى ال يكثػر  لقػد أسػا اإلمػاـ الجيبلنػي طريقتػو وفػق الكتػاب والسػنة ووضػع لهػا ضػوابط شػرعية
ال يقػدر ومػػن يعلػم ومػػن ال  ف والتغييػػر واالبتػداع ويػػدعي المشػيخة مػن يقػػدر ومػنالشػطط والنقصػا

بالشػيخ المرشػد الػذي يتصػدر لئلرشػاد وىػذه  يعلم. فوضع الشيخ ضوابط وشروط ينبغػي أف تتػوفر
 :[2]الشروط ىي

 وإال فدجػاٌؿ يقػػود إلى جهل إذا لم يكن للشيخ خمػا فوائػد 
 ويبحث عن علم الحقيقة عن أصل عليم بأحكاـ الشريعة ظػػػاىراً 
 ويخضع للمسكين بالقػوؿ والفعل  ويظهر للورَّاِد بالبشر والقػػرى 

 عليم بأحكاـ الحػراـ من الحػػل  فهذا ىو الشيخ المعظم قػػػدره
 مهذبػة من قبل ذو كػـر كلػي ريق ونفسو يهذب طػبلب الطػػ

لقد بين الشيخ في ىذه األبيات بعض شروط الشيخ المربي وىي خما. فإف لػم تتػوفر فيػو فلػيا 
 :لديو األىلية لئلرشاد وىذه الشروط ىي
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 الشػرع وعػالم  أف يكوف عالماً بأحكاـ الشريعة والدين عػالم بػالحبلؿ والحػراـ عػالم بحػدود

قػوؿ الشػيخ )علػيم بأحكػاـ  وعػالم بمػا علػم مػن الػدين بالضػرورة وىػذا معنػى بالسػنة النبويػة
 الشريعة ظاىرًا(.

  أف يكوف عالماً بعلم الحقيقة والطريقة وعالم بأحواؿ القلوب والنفوس وطرؽ تزكيتها وخبيػر
أخػذ ىػذا العلػم مػن شػيخ مرشػد  بأحواؿ السالكين وتدرجهم في الطريق إلى اهلل ويكوف قػد

د متصػل إلػى رسػوؿ اهلل وىػذا معنػى قػوؿ الشػيخ )ويبحػث عػن علػم الحقيقػة كامل عبر سػن
 .عن أصل(

 الرسػػوؿ  أف يكػػوف كريمػػاً سػػخياً مػػع ضػػيوفو والسػػخاء مػػن صػػفات رب العػػالمين ومػػن خلػػق
الحػديث مػا جبػل ولػي  الكريم والصالحين فبل يليػق بالمرشػد أف يكػوف بخػيبلً كمػا جػاء فػي

زاويتو دوف التقصير بحػق ضػيافتهم  كـر ضيوفو ورواداهلل إال على السخاء وحسن الخلق في
الصدر وىذا معنى قوؿ الشيخ)ويظهر للورَّاِد  وأف تدـو البسمة على وجهو واف يكوف رحب

 .بالبشر والقرى(
  أف يكوف متواضعاً للمؤمنين يخضع لهم بالقوؿ والفعل وىذه الخصلة ىي من خصاؿ النبػي

 عبد القادر الجيبلني وكاف الشيخ .[3]َناَحَك لِْلُمْؤِمِنيَن(حيث أمره اهلل فقاؿ لو )َواْخِفْض جَ 
والكبػراء  معروفاً بتواضعو للفقراء وكػاف يجلػا معهػم ويطػاعمهم ويتجنػب مجالسػة األغنيػاء

)ويخضع للمسكين بالقػػػوؿ  واألمراء والوزراء إال إذا أراد نصح لهم وىذا معنى قوؿ الشيخ
 .والفعل(

 وف قػػد ناجحػػاً فػػي تربيػػة المريػػدين وتزكيػػة نفوسػػهم ولػػن يكػػوف لػػو ىػػذا إال إذا كػػاف قػػد أف يكػ
زكى نفسو قبل ذلك على يد شيخ خبير بارع وأف يكوف قد أذف لو باإلرشاد والمشػيخة مػن 

طػبلب الطريػق ونفسػو مهذبػة  قبل شيخو وفق سند متصػل وىػذا معنػى قػوؿ الشػيخ )يهػذب
 .من قبل ذو كـر كلي(
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 النتشارأماكن ا .1

 والجزائػر والمغػرب والعػراؽ وتركيػا سػوريا ينتشر أتباع الطريقة القادرية فػي كثيػر مػن الػببلد أشػهرىا
 والجزائػر وإيػراف وغانا واالتحاد السوفيتي والصين ونيجيريا والكاميروف وموزمبيق ولبناف وفلسطين
 والصػوماؿ والهنػد وباكسػتاف وبػنغبلديش وأفغانسػتاف وتشػاد وغينيػا ومػالي والنيجػر والسػوداف
 .ارتيرياوماليزيا و  توناو  ومصر ويوغسبلفيا وأندونيسيا

 
 تفرعات الطريقة القادرية

 :ت عن الطريقة القادرية عدة طرؽ ، منهاتفرع
 الطريقة القادرية الجيبلنية بالمغرب. 
 الطريقة القادرية البودشيشية. 
 الطريقة القادرية العركية. 
 الطريقة النقشبندية القادرية. 
 الطريقة البريفكانية القادرية. 
 الطريقة العلية القادرية الكسنزانية. 
 حسن القره جيواري( الطريقة القادرية )دائرة الشيخ. 
 الطريقة الزعبية القادرية العلية. 
 الطريقة القادرية النورية. 
 .الطريقة الرضوية البركاتية بالهند 
 لشيخها السيد أبو الليػث حمػزة األسػد يوسػف آؿ السػيد القػادري  الطريقة الكنزية القادرية

 الشافعي.
 .الطريقة القادرية الجعلية السوداف 
 الطريقة القادرية الرضوية العطارية. 
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 مػا ال بػّد لػكػل مػؤمػنفػي
 

ن في سائر أحوالو من ثبلثة أشياء : أمر ال بد لكل مؤم قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه :
فيهػػا مػػن أحػػد ىػػذه األشػػياء فأقػػل حالػػة المػػؤمن ال يخلػػو  بػػو، يمتثلػػو، ونهػػي يجتنبػػو، وقػػدر يرضػػى

 .وارح بها في سائر أحوالو، ويؤاخذ الجغي لو أف يلـز ىمها قلبو، وليحدث بها نفسو، فينبالثبلثة
 

 فػي الػتػواصػي بػالػخػيػر
 

وا وال وال تمرقػػوا، ووحػػد وأطيعػػوا, اتبعػػوا وال تبتػػدعواقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
وصػػدقوا وال تشػػكوا، واصػػبروا وال تجزعػػوا، واثبتػػوا وال تنفػػروا,  ،تشػػركوا, ونزىػػوا الحػػق وال تتهمػػوا

واجتمعػػوا علػػى الطاعػػة وال ، واسػػألوا وال تسػػأموا, وانتظػػروا وترقبػػوا وال تيأسػػوا, وتواخػػوا وال تعػػادوا
, وبطاعػػة ربكػػم تتلطخػػوا هػػا ال تدنسػػوا وال, وتطهػػروا عػػن الػػذنوب وبتتفرقػػوا، وتحػػابوا وال تباغضػػوا

، وعػػن , وعػػن بػػاب مػػوالكم فػػبل تبرحػػوا، وعػػن اإلقبػػاؿ عليػػو فػػبل تتولػػوا، وبالتوبػػة فػػبل تسػػوفوافتزينػػوا
ء الليػل وأطػراؼ النهػار فػبل تملػوا، فلعلكػم ترحمػوف وتسػعدوف، وعػن إلى خالقكم في آنػا االعتذار

ار السػبلـ وافتضػاض األبكػار فػي د ، وبػالنعيمالنار تبعدوف، وفي الجنة تحبػروف، وإلػى اهلل توصػلوف
صوت القياف , وبحور العين وأنواع الطيب و تشتغلوف، وعلى ذلك تخلدوف، وعلى النجائب تركبوف

 .ديقين والشهداء والصالحين ترفعوف، ومع األنبياء والصمع ذلك النعيم تحبروف
 
 
 
 
 
 

 



31 

 

 
 

 فػي االبػتػبلء
 

, فػإف ببلية تحػرؾ أوالً فػي نفسػو بنفسػو ابتلي العبدإذا قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
ؿ لػم يػتخلص منهػا اسػػتعاف بػالخلق كالسػبلطين وأربػاب المناصػػب وأربػاب الػدنيا وأصػحاب األحػػوا

و بالػدعاء والتضػرع ، فإف لم يجد في ذلك خبلصػاً رجػع إلػى ربّػوأىل الطب في األمراض واألوجاع
رة عنػد الخلػق لػم يرجػع ، وما داـ يجد بػو نصػى الخلقل. ما داـ يجد بنفسو نصرة لم يرجع إوالثناء

ًً للسؤاؿ والدعاء والتضػرع إلى الخالق , ثم إذا لم يجد عند الخلق نصرة استطرح بين يديو مديمًا
يجبو حتى ينقطع  , ولمعن الدعاء وجلَّ  , ثم يعجزه الخالق عزَّ مع الخوؼ والرجاء واالفتقاروالثناء 

العبػد عػػن جميػع األسػػباب  ، فيفنػػىفيػو القػػدر ويفعػل فيػػو الفعػل فػػذ، فحينئػذ ينعػن جميػع األسػػباب
, فبل يرى إال فعل الحق فيصير موقناً موحداً ضرورة يقطع أف ال فاعل والحركات، فيبقى روحاً فقط

وال ضػػر وال نفػػع وال عطػػاء وال منػػع, وال فػػي الحقيقػػة إال اهلل ال محػػرؾ وال مسػػكن إال اهلل وال خيػػر 
وال ذؿ إال بيد اهلل فيصير في القدر كالطفل الرضػيع فػي  ، وال عزّ ت وال حياةوال مو  ،فتح وال غلق

, ويكػوف الغاسل والكرة في صولجاف الفارس، يقلب ويغيػر ويبػدؿ يد الظئر والميت الغسيل في يد
مػػواله , فػػبل يػػرى غيػػر مػػواله وال حػػراؾ بػػو فػػي نفسػػو وال فػػي غيػػره فهػػو غائػػب عػػن نفسػػو فػػي فعػػل 

عقػػػل مػػػن غيػػػره إف بصػػػر وإف سػػػمع وعلػػػم, فلكبلمػػػو سػػػمع، ولعلمػػػو علػػػم، ال ي, وال يسػػػمع و وفعلػػػو
وبنعمتػػو تػػنعم، وبقربػػو تسػػعد، وبتقريبػػو تػػزين وتشػػرؼ, وبوعػػده طػػاب وسػػكن, بػػو اطمػػأف, وبحديثػػو 

، وبنػػور وثػػق وعليػػو توكػػل وجػػلَّ  , وبػػو عػػزَّ أنػػا, وعػػن غيػػره اسػػتوحش ونفػػر, وإلػػى ذكػػره التجػػأ وركػػن
, وعلى غرائب علومو اطلع، وعلى أسرار قدرتو أشػرؼ، ومنػو سػمع اىتدى وتقمص وتسربلمعرفتو 
 .ثم على ذلك حمد وأثنى وشكر ودعا ,ووعي
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 فػي الػمػوت الػمػعػنػوي
 

يػل لػك رحمػك اهلل وأماتػك عػن إذا مػت عػن الخلػق ققػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػػو و أرضػػاه : 
، وإذا مػت عػن اإلرادة قيػل إرادتػك ومنػاؾ حمك اهلل وأماتك عن، وإذا مت عن ىواؾ قيل ر الهوى
ك اهلل وأحيػػاؾ حيػػاة ال مػػوت بعػػدىا، وتغنػػى غنػػى ال فقػػر بعػػده، وتعطػػى عطػػاء ال منػػع بعػػده, رحمػػ

ال  ، وتػؤمن أمنػاً وتراح براحة ال شقاء بعدىا، وتنعم بنعمة ال بؤس بعدىا، وتعلم علمػاً ال جهػل بعػده
قػرب فػػبل تبعػد, وترفػػع فػبل توضػػع, وتعظػم فػػبل خػوؼ بعػػده، وتسػعد فػػبل تشػقى, وتعػػز فػبل تػػذؿ, وت

فتكػوف كبريتػاً أحمػر فػبل , تحقر, وتطهر فػبل تػدنا, لتحقػق فيػك األمػاني, وتصػدؽ فيػك األقاويػل
بفرد ووتراً بوتر, وغيب  , فرداً تكاد ترى, وعزيزًا فبل تماثل, وفريداً فبل تشارؾ, ووحيداً فبل تجانا

ك تصػير . بػك تخػتم الواليػة وإليػنبػي وصػديق ورسػوؿ ئذ تكػوف وارث كػل, فحينالغيب, وسر السر
, وبػػػك يػػػدفع الػػػببلء األبػػػداؿ وبػػػك تنكشػػػف الكػػػروب, وبػػػك تسػػػقى الغيػػػوث, وبػػػك تنبػػػت الػػػزروع

وسػػائر البرايػػا, فتكػػوف  , واألئمػػة واألمػػةاـ وأىػػل الثغػػور والراعػػي والرعايػػاوالمحػػن عػػن الخػػاص والعػػ
ذف والرجاؿ واأليدي بالبذؿ والعطاء والخدمة بإ ,شحنة الببلد والعباد, فتنطلق إليك الرجل بالسعي

 , واللطيػػب والحمػػد والثنػػاء وجمػػع المجػػاؿ, واأللسػػن بالػػذكر اخػػالق األشػػياء فػػي سػػائر األحػػواؿ
َذلِػَك َفْضػُل اللَّػِو يُػْؤتِيػِو {وجػاؿ بهػا , يػا خيػر مػن سػكن البػراري يختلف فيك اثناف من أىل اإليمػاف

 .21الحديد.}ِل اْلَعِظيمِ َمن َيَشاُء َواللَُّو ُذو اْلَفضْ 
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 اػهػيػات إلػفػتػدـ االلػى عػلػث عػحػا و الػيػدنػاف الػيػفػي ب
 

إذا رأيػػت الػػدنيا فػػي يػػدي أربابهػػا بزينتهػػا وأباطيلهػػا قػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
, وقتلها رعة إىبلكهاىا وسمومها القتالة, مع لين ما ظاىرىا, وضراوة باطنها وسوخداعها ومصائد

، فكػػن كمػن رأى انسػػاناً علػػى مسػػها واغتػر بهػػا وغفػػل عػن وليهػػا وعيرىػا بأىلهػػا ونقػػض عهػدىا لمػن
لبراز بادية سوأتو وفائحػة رائحتػو, فإنػك تغػض بصػرؾ عػن سػوأتو، وتسػد أنفػك مػن رائحتػو الغائط با

ا يفػػوح مػن روائػػح مػ، وسػد أنفػػك عفهكػػذا كػن فػػي الػدنيا, إذا رأيتهػػا غػض بصػػرؾ عػن زينتهػػا ,ونتنػو
, قػػاؿ اهلل تعػػالى شػػهواتها ولػػذاتها, فتنجػػو منهػػا ومػػن آفاتهػػا, ويصػػل إليػػك قسػػمك منهػػا وأنػػت مهنػػأ

ُهْم زَْىػػَرَة {: بيػػو المصػػطفى صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم لن نَػْيػػَك ِإلَػػى َمػػا َمتػَّْعنَػػا بِػػِو َأْزَواجػػاً ممػػنػْ َواَل َتُمػػدَّفَّ َعيػْ
نَيا لِنَػْفِتنَػهُ  ٌر َوأَبْػَقىاْلَحَياِة الدُّ  .131طػو.}ْم ِفيِو َوِرْزُؽ رَبمَك َخيػْ

 
 فػي الػفػنػاء عػن الػخػلػق

 
, عػػن ىػػواؾ بػػأمر اهلل افػػن عػػن الخلػػق بػػإذف اهلل تعػػالىقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 

وحينئػػذ  ل اهلل تعػػالى.. وعػػن إرادتػػك بفعػػ23المائػػدة.}لُػػوْا ِإف ُكنػػُتم مُّػػْؤِمِنينَ َوَعلَػػى اللّػػِو فَػتَػوَكَّ {لى تعػػا
, فعبلمػػة فنائػػك عػػن خلػػق اهلل تعػػالى انقطاعػػك عػػنهم وعػػن لح أف تكػػوف وعػػاء لعلػػم اهلل تعػػالىتصػػ
لػق بالسػبب فػي ، وعبلمة فنائػك عػن ىػواؾ تػرؾ التكسػب والتعتردد إليهم واليأس مما في أيديهمال

، تكػل تصػر لنفسػكلك وال تذب عنػك وال تن , فبل تحرؾ وال تعتمد عليك والجلب النفع والضرر
ليو فػي حػاؿ كونػك مغيبػاً فػي , كما كاف موكوالً إآخراً  فيتوالهذلك كلو إلى اهلل تعالى ألنو تواله اوالً 
ريػد مػراداً قػط , وعبلمة فنائك عن إرادتك بفعل اهلل أنك ال تالرحم، وكونك رضيعاً طفبلً في مهدؾ

اهلل سواىا, بل يجػري  إرادةتريد مع  , فإنك ال, وال يكوف لك غرض, وال يبقى لك حاجة وال مراـ
شػػرح الصػػدر , فتكػػوف أنػػت عنػػد إرادة اهلل وفعلػػو سػػاكن الجػػوارح مطمػػئن الجنػػاف منفعػػل اهلل فيػػك

تقلبػػػك يػػػد القػػػدرة, ويػػػدعوؾ لسػػػاف األزؿ, , منػػػور الوجػػػو عػػػامر الػػػبطن غنيػػػاً عػػػن األشػػػياء بخالقهػػػا
لػك مػن أولػي العلػم األوؿ, فتكػوف منكسػراً ويعلمك ربُّ اْلِمَلْل, ويكسػوؾ أنػوارًا منػو والحلػل, وينز 
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نثلم الذي ال يثبت فيو مائع وكدر, فتنقػى عػن أخػبلؽ , فبل يثبت فيك شهوة وإرادة كاإلناء المأبداً 
يضػػاؼ إليػػك التكػػوين وخػػرؽ  , فحينئػػذغيػػر إرادة اهلل عػػزَّ وجػػلَّ  , فلػػن يقبػػل باطنػػك شػػيئاً البشػػرية
, فتػدخل فعل اهلل وإرادتو حقاً فػي العػالم, وىو كمرى ذلك منك في ظاىر الفعل والح, فيالعادات

حينئػػػذ فػػػي زمػػػرة المنكسػػػرة قلػػػوبهم الػػػذين كسػػػرت إرادتهػػػم البشػػػرية وأزيلػػػت شػػػهواتهم الطبيعيػػػة 
مػن دنيػاكم ثػبلث :  حبػب إلػيّ اؿ النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم : )فاستؤنفت لهم إرادة ربانية كما قػ

منػػو وزاؿ عنػػو  ( فأضػػيف ذلػػك بعػػد أف خػػرجةنسػػاء , وجعلػػت قػػرة عينػػي فػػي الصػػبلالطيػػب ، وال
مػػن قلػػوبهم أنػػا عنػػد المنكسػػرة "اهلل تعػػالى فػػي حديثػػو القدسػػي : . قػػاؿ تحقيقػػاً بمػػا أشػػرنا, وتقػػدـ

م يثبػت , فػإذا انكسػرت ولػحتى تنكسر جملة ىواؾ وإرادتػك فإف اهلل تعالى ال يكوف عندؾ "أجلي
, فػإذا صػرت رادة, فتريػد بتلػك اإلرادةفيك شيء ولم يصلح فيك شػيء, أنشػأؾ اهلل فجعػل فيػك إ

, فهػو ال تعػالى بوجػودؾ فيهػا, فتكػوف منكسػر القلػب أبػداً  كسػرىا الػربّ   ،في اإلرادة المنشأة فيك
هػػا ىكػػذا إلػػى أف يبلػػ  الكتػػاب أجلػػو, فيحصػػل يػػزاؿ يجػػدد فيػػك إرادة ثػػم يزيلهػػا عنػػد وجػػودؾ في

عنى قولنا عند وجودؾ فيها ىو ركونػك وم "عند المنكسرة قلوبهم من أجلي", فهذا ىو معنى اللقاء
ال يػزاؿ )ي يرويػو صػلى اهلل عليػو وسػلم : . قاؿ اهلل تعالى في حديثو القدسي , الذإليها وطمأنينتك

بالنوافػػل حتػػى أحبػػو , فػػإذا أحببتػػو كنػػت سػػمعو الػػذي يسػػمع بػػو ، وبصػػره الػػذي  عبػػدي يتقػػرب إلػػيّ 
فبي يسمع ، وبي يػبطش "وفي لفت آخر  (هابطش بها ، ورجلو التي يمشي بيبصر بو ، ويده التي ي

إنما يكػوف فػي حالػة الفنػاء ال غيػر, فػإذا فنيػت عنػك وعػن الخلػق, والخلػق إنمػا وىذا  ."وبي يعقل
, تخاؼ شرىم بقي اهلل وحده كما كاف, ففي قدر اهلل خيػر وشػر, فلم ترج خيرىم وال ىو خير وشر

عػاً لكػػل نعمػة وسػػرور اء كػل خيػػر, ومنبمػػن شػر القػػدر ويغرقػك فػػي بحػار خيػػره, فتكػوف وعػػفيؤمنػك 
, د ومرد ينتهػي إليػو مسػير األوليػاءفالفناء والمنى والمبتغى والمنتهى ح ،وحبور وضياء أمن وسكوف

وىو االستقامة التي طلبها من تقدـ من األولياء واألبداؿ أف يفنػوا عػن إرادتهػم وتبػدؿ بػإرادة الحػق 
 , فػذنوب ىػؤالءلهذا سموا أبداالً رضي اهلل عػنهم، فى الوفاةوف بإرادة الحق أبداً إل, فيريدوجلَّ  عزَّ 

, فيدركهم هو والنسياف وغلبة الحاؿ والدىشةأف يشركوا إرادة الحق بإرادتهم على وجو الس السادة
ال معصػـو عػػن اإلرادة , إذ  تعػالى برحمتػو بالتػػذكرة واليقظػة, فيرجعػػوا عػن ذلػػك ويسػتغفروا ربهػػماهلل

, وبقيػػة الخلػػق مػػن اإلنػػا والجػػن ن اإلرادة، واألنبيػػاء عصػػموا عػػن الهػػوىعصػػموا عػػ, إال المبلئكػػة
, وال األولياء بعضهم يحفظوف عػن الهػوى, واألبػداؿ عػن اإلرادة المكلفين لم يعصموا منها غير أف
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 وجػلَّ  ركهم اهلل عػزَّ , ثػم يتػدافػي حقهػم الميػل إليهمػا فػي األحيػافيعصموف منهما على معنػى يجػوز 
 باليقظة برحمتو.

 
 فػي إذىػاب غػمػم الػقػلػب

 
نعزؿ عن ملكك وسلم , واأخرج من نفسك وتنح عنهاقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

وانتػو بنهيػو ، و على باب قلبك، وامتثل أمره فػي إدخػاؿ مػن يػأمرؾ بإدخالػو, فكن بوابالكل إلى اهلل
فػإخراج الهػوى مػن القلػب  ،وفي صد مػن يػأمرؾ بصػده، فػبل تػدخل الهػوى قلبػك بعػد أف خػرج منػ

، فبل ترد إرادة غيػر خالو في القلب بمتابعتو وموافقتو، وإدبمخالفتو، وترؾ متابعتو في األحواؿ كلها
ىبلكػػػك وسػػػقوطك مػػػن عينػػػو , وفيػػػو حتفػػػك و إرادتػػػو, وغيػػػر ذلػػػك منػػػك تمػػػن وىػػػو وادي الحمقػػػى

, ال تشػػركو بشػػيء مػػن خلقػػو، وسػػلم لمقػػدوره, و , وانتػػو أبػػداً بنهيػػوأبػػداً أمػػره أحفػػت, وحجابػػو عنػػك
. قػػاؿ اهلل تهػػوى وال تشػػتو كػػيبل تكػػوف مشػػركاً  , فػػبل تػػرد والفإرادتػػك وىػػواؾ وشػػهواتك كلهػػا خلقػػو

 .110الكهف.}َفَمن َكاَف يَػْرُجو ِلَقاء رَبمِو فَػْليَػْعَمْل َعَمبلً َصاِلحاً َواَل ُيْشِرْؾ ِبِعَباَدِة رَبمِو َأَحداً {تعالى : 
 

، وأف تختػار مػع ربػك شػيئاً سػواه صناـ فحسب, بل ىو متابعتك ىواؾليا الشرؾ عبادة األ
، فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت بػو غيره وجلَّ  عزَّ , فما سواه لدنيا وما فيها واآلخرة وما فيهامن ا
وال تضػف إلػى نفسػك  ,, وخف وال تأمن, وفتش فبل تغفل فتطمئنغيره, فاحذر وال تركن وجلَّ  عزَّ 

اـ فػبل تختػر شػيئاً واحػداً , فػإف أعطيػت حػااًل أو أقمػت فػي مقػوال تدع شيئاً من ذلػكحااًل ومقاماً, 
وتبػديل, وإنػو يحػوؿ بػين المػرء  فػي تغييػر .29الػرحمن.}ُكلَّ يَػْوـٍ ُىػَو ِفػي َشػْأفٍ {, فإف اهلل من ذلك

وقلبو, فيزيلك عما أخبرت بو, ويغيرؾ عمػا تخيلػت ثباتػو وبقػاءه, فتخجػل عنػد مػن أخبرتػو بػذلك، 
, فػتعلم أنػو موىبػة وتسػأؿ التوفيػق ك فيك وال تعده إلى غيرؾ فإنو كلي الثبات والبقػاءذل أحفتبل 

 . قاؿ اهلل عزَّ لم ومعرفة ونور وتيقت وتأديبللشكر واستر رؤيتو وإف كاف غير ذلك كاف فيو زيادة ع
َهػػا َأوْ {:  وجػػلَّ  ِمْثِلَهػػا أَلَػػْم تَػْعلَػػْم َأفَّ اللّػػَو َعلَػػَى ُكػػلم َشػػْيٍء  َمػػا نَنَسػػْخ ِمػػْن آيَػػٍة َأْو نُنِسػػَها نَػػْأِت ِبَخْيػػٍر ممنػْ
, وعػده ، وال تشك فيوال تتهمو في تقديره وال تدبيره ،فبل تعجز اهلل في قدرتو .106البقرة.}َقِديرٌ 

, نسػخت اآليػات والسػور النازلػة عليػو  صلى اهلل عليػو وسػلم أسػوة حسػنةفليكن لك في رسوؿ اهلل
ورفعػػػت وبػػػدلت وأثبػػػت غيرىػػػا  ,فػػػي المحاريػػػب المكتوبػػػة فػػػي المصػػػاحفءة المعمولػػػة بهػػػا المقػػػرو 
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، وأمػػا فػػي البػػاطن والعلػػم قػػل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم إلػػى غيرىػػا, ىػػذا فػػي ظػػاىر الشػػرع, ونمكانهػػا
أسػتغفر اهلل فػي كػل يػـو إنػو ليغػاف علػى قلبػي ففكػاف يقػوؿ : ) وجػلَّ  والحاؿ فيما بينو وبػين اهلل عػزَّ 

فػي ائة مرة( وكاف صػلى اهلل عليػو وسػلم ينقػل مػن حالػة إلػى أخػرى ويسػير بػو ( ويروى )مسبعين مرة
ويغيػػر عليػػو خلػػع األنػػوار، فتبػػين الحالػػة األولػػى عنػػد ثانيهػػا ظلمػػة  ،منػػازؿ القػػرب وميػػادين الغيػػب

، والتوبػػة فػػي سػػائر ألنػػو أحسػػن حػػاؿ العبػػد االسػػتغفار، فػػيلقن ونقصػػاناً وتقصػػيراً فػػي حفػػت الحػػدود
، فهمػا وراثػة مػن أبػي وىما صفتا العبد فػي سػائر األحػواؿ، اعترافو بذنبو وقصوره ؿ ألف فيهااألحوا

الو ظلمة النسياف البشر آدـ عليو السبلـ إلى المصطفى صلى اهلل عليو وسلم حين اعترت صفاء ح
، ودخػػػػوؿ للعهػػػد والميثػػػػاؽ، وإرادة الخلػػػػود فػػػػي دار السػػػػبلـ, ومجػػػاورة الحبيػػػػب الػػػػرحمن المنػػػػاف

ىنػاؾ مشػاركة إرادتػو إلرادة الحػق, فانكسػرت لػذلك  , فوجدعليو بالتحية والسبلـ ئكة الكراـالمبل
مػػت تلػػك , فانهبطػػت تلػػك المنزلػػة وأظلتلػػك اإلرادة, وزالػػت تلػػك الحالػػة, وانعزلػػت تلػػك الواليػػة

األنػػوار وتكػػدر ذلػػك الصػػفاء, ثػػم تنبػػو وذكػػر صػػفي الػػرحمن، فعػػرؼ االعتػػراؼ بالػػذنب والنسػػياف, 
رَبػَّنَػػػػػػػا ظََلْمنَػػػػػػػا أَنُفَسػػػػػػػَنا َوِإف لَّػػػػػػػْم تَػْغِفػػػػػػػْر لَنَػػػػػػػا َوتَػْرَحْمنَػػػػػػػا لََنُكػػػػػػػوَننَّ ِمػػػػػػػَن {: ولقػػػػػػػن اإلقػػػػػػػرار فقػػػػػػػاؿ 

دفونة فيها ما  ، والمصالح المهداية وعلـو التوبة ومعارفهافجاءت أنوار ال .23األعراؼ.}اْلَخاِسرِينَ 
, وجاءتػو األولػى بػأخرى ادة بغيرىػا والحالػة، فبػدلت تلػك اإلر كاف غائباً من قبل, فلم تظهر إال بها

, والعقبػى لهػم فصػارت الػدنيا لػو ولذريتػو منػزالً  ,والسػكوف فػي الػدنيا ثػم فػي العقبػى الوالية الكبرى
, فلػػػك برسػػػوؿ اهلل وحبيبػػػو المصػػػطفى وأبيػػػو آدـ صػػػفي اهلل علػػػيهم الصػػػبلة وخلػػػداً  مػػػوئبلً ومرجعػػػاً 

 .في األحواؿ كلها ستغفارواالقصور بال االعتراؼوالسبلـ عنصر األحباب واألخبلء أسوة في 
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 ي الػتػػقػػرب إلػػى اهللفػ
 

، تختر غيرىا أعلى منهػا وال أدنػى حالة الإذا كنت في قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
, وأعنػي تػى تػدخل إليهػا جبػراً ال اختيػاراً فإذا كنت على باب الملػك ال تختػر الػدخوؿ إلػى الػدار ح

يكػػوف ذلػػك , لجػػواز أف وال تكػػف بمجػػرد إذف بمجػػرد الػػدخوؿ ,عنيفػػاً متأكػػداً متكػػرراً بر أمػػراً بػػالج
دار جبػراً محضػاً وفضػبلً , لكن اصبر حتى تجبػر علػى الػدخوؿ فتػدخل الػمنكرًا وخديعة من الملك

عػرض العقوبػة لػك لشػـؤ تخيػرؾ وشػرىك، , إنمػا تتفحينئذ ال يعاقب الملػك علػى فعلػو ,من الملك
فكػن مطرقػاً غاضػاً  , فػإذا حصػلتبحالتك التي أقمػت فيهػا الرضي, وترؾ دبكوقلة صبرؾ وسوء أ

. ر طالػب للترقػي إلػى الػذروة العليػا, محافظاً لما تؤمر بو من الشغل والخدمة فيها غيػلبصرؾ متأدباً 
ُهْم {:  وجلَّ  قاؿ اهلل عزَّ  نَػْيَك ِإَلى َما َمتػَّْعَنا ِبِو َأْزَواجاً ممنػْ نَيا لِنَػْفتِػنَػُهْم ِفيػِو َواَل َتُمدَّفَّ َعيػْ زَْىَرَة اْلَحَياِة الدُّ

ٌر َوأَبْػَقى لنبيػو المختػار صػلى اهلل عليػو وسػلم  وجػلَّ  فهذا تأديػب منػو عػزَّ  .131طػو.}َوِرْزُؽ رَبمَك َخيػْ
ػٌر َوأَبْػَقػى{الحاؿ والرضػا بالعطػاء بقولػو :  في حفت أي مػا أعطيتػك مػن  .131طػػو.}َوِرْزُؽ رَبمػَك َخيػْ
, فػالخير  العروة فيو أولى ممػا أعطيػت وأحػرى, و لم والقناعة والصبر ووالية الدينالنبوة والعالخبر و 

لػو إمػا أف يكػوف قسػمك , ألنػو ال يخترؾ االلتفات إلى ما سػواىاكلو في حفت الحاؿ والرضا بها و 
, فػػإف كػػاف قسػػمك وصػػل إليػػك شػػئت أـ ألحػػد بػػل أوجػػده اهلل فتنػة قسػػمال , أو أنػػو أو قسػم غيػػرؾ

غيػػر محمػػود فػػي قضػػية , فػػإف ذلػػك هػػر منػػك سػػوء األدب والشػػره فػػي طلبػػوفػػبل ينبغػػي أف يظ أبيػػت
, وإف كػاف لػيا مػا لػم تناولػو وال يصػل إليػك أبػداً , وإف كػاف قسػم غيػرؾ فػبل تتعػب فيالعلم والعقل

, ف يطلػب لنفسػو فتنػة ويسػتجلبها لهػػافتنػة فكيػف يرضػػى للعاقػل ويستحسػن أ بقسػم ألحػد بػل ىػو
 , فإذا رقيت إلى الغرفة ثم إلى السطح فكن كمػاير كلو والسبلمة في حفت الحاؿالخفقد ثبت أف 

يتضػػاعف ذلػػك منػػك, ألنػػك أقػػرب إلػػى الملػػك وأدنػػى  , بػػلذكرنػػا مػػن الحفػػت واإلطػػراؽ واألدب
منهػػا إلػػى أعلػػى منهػػا وال إلػػى أدنػػى, وثباتهػػا وبقائهػػا, وال تغيػػر وصػػفها , فػػبل تػػتمن االنتقػػاؿ بػػالخطر

, فإف ذلك كفر في نعمة الحاؿ والكفر يحل بصاحبو الهواف ألبتوكوف لك اختيار , وال يوأنت فيها
تقػاـ فيػو فػبل  في الدنيا واآلخػرة فاعمػل علػى مػا ذكرنػاه أبػداً حتػى ترقػى إلػى حالػة تصػير لػك مقامػاً 
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مقامػػات ، فػػاألحواؿ لؤلوليػػاء والموىبػػة ظهػػر بيانهػػا فتمسػػكو وال تػػزؿ، فػػتعلم حينئػػذ أنػػو تػػزاؿ عنػػو
 .واهلل يتولى ىداؾ لؤلبداؿ

 
 ي الػكػشػػف و الػمػشػاىػدةفػ

 
يبهػػػر  يكشػػػف لؤلوليػػػاء واألبػػػداؿ مػػػن أفعػػػاؿ اهلل مػػػاقػػػػاؿ رضػػػػي اهلل تػعػػػػالى عػنػػػػو و أرضػػػػاه : 

رثػػاف , فػػالجبلؿ والعظمػػة يو مػػاؿجػػبلؿ وج : قسػػمين ىوالرسػػـو فهػػي علػػ العػػاداتالعقػػوؿ ويخػػرؽ 
, كمػا روي علػى القلػب بمػا يظهػر علػى الجػوارح مػة, والغلبػة العظيالخوؼ المقلق والوجػل المػزعج

المرجل فػي الصػبلة مػن شػدة  كأزيز  عن أف النبي صلى اهلل عليو وسلم " كاف يسمع من صدره أزيز
، ونقػل مثػل ذلػك عػن إبػراىيم وينكشػف لػو مػن عظمتػو وجػلَّ  الخوؼ " لما يرى مػن جػبلؿ اهلل عػزَّ 

 اهلل عنو. ليو وعمر الفاروؽ رضيخليل الرحمن صلوات اهلل ع
 

 اللذيػػذ, والكػػبلـ لقلػػوب بػػاألنوار والسػػرور واأللطػػاؼأمػػا مشػػاىدة الجمػػاؿ : فهػػو التجلػػي ل
ممػا سػيئوؿ  وجػلَّ  , والقرب منػو عػزَّ المواىب الجساـ والمنازؿ العالية, والبشارة بوالحديث األنيا
, وإثباتػاً نػو ورحمػةفػي سػابق الػدىور فضػبلً م , وجف بو القلػم مػن أقسػامهموجلَّ  أمرىم إلى اهلل عزَّ 

ؽ , لػئبل تفػرط بهػم المحبػة مػن شػدة الشػو لى بلوغ األجل وىو الوقػت المقػدورمنو لهم في الدنيا إ
يقػين الػذي , فيهلكوف ويضعفوف عن القياـ بالعبوديػة إلػى أف يػأتيهم الإلى اهلل تعالى فتنفطر مرائرىم

ُو َحِكػػػػػػػػػيٌم ِإنَّػػػػػػػػػ{م لطفػػػػػػػػػاً منػػػػػػػػػو ورحمػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػداراة لهػػػػػػػػػا ، فيفعػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػك بهػػػػػػػػػىػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػوت
َرُؤوٌؼ {لطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  .25.الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر139األنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ.}َعِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمٌ 

ولهػػذا روي عػػن النبػػي صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم أنػػو   .10.الحشػػر20.النػػور128+117التوبػػة.}رَِّحػػيمٌ 
بػػػبلؿ( أي باإلقامػػػة لنػػػدخل فػػػي الصػػػبلة  كػػػاف يقػػػوؿ لػػػببلؿ المػػػؤذف رضػػػي اهلل عنػػػو )أرحنػػػا بهػػػا يػػػا

 .(ا قاؿ صلى اهلل عليو وسلم : )وجعلت قرة عيني في الصبلة, ولهذالحاؿلمشاىدة ما ذكرناه من 
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 ي الػنػفػا و أحػػوالػهػافػ

 
إنمػا ىػو اهلل ونفسػك وأنػت المخاطػب، والػنفا ضػد قػاؿ رضػي اهلل تػعػػالى عػنػػو و أرضػػاه : 

وت ولػذة ادعػاء وتمػن وشػه, وللػنفا اً وُملكػاً , والػنفا لػو خلقػاهلل وعدوه, واألشياء كلهػا تابعػة هلل
في مخالفة النفا وعدوانها فكنت هلل خصماً علػى نفسػك   وجلَّ  , فإذا وافقت الحق عزَّ بمبلبستها

العبوديػة أف تكػوف  ،دؾبػ فػألـزدؾ الػبلـز داود أنا بػ يا"لداود عليو السبلـ :  وجلَّ  كما قاؿ اهلل عزَّ 
مريئػاً  تتػك األقسػاـ ىنيئػاً , وأوجػلَّ  فتحققت حينئٍذ مواالتك وعبوديتػك هلل عػزَّ  "خصماً على نفسك

, وخدمتك األشياء وعظمتك وفخمتك موافقػة  هػا, ألنهػا بأجمعهػا تابعػة لربّ مطيباً وأنت عزيز ومكـر
َوِإف ممػػن َشػػْيٍء ِإالَّ ُيَسػػبمُح {لػػو إذ ىػػو خالقهػػا ومنشػػئها, وىػػي مقػػرة لػػو بالعبوديػػة. قػػاؿ اهلل تعػػالى : 

فَػَقػػاَؿ َلَهػػا َولِػػؤْلَْرِض ِاْئِتيَػػا َطْوعػػاً َأْو َكْرىػػاً قَالَتَػػا {. 44اإلسػػراء.}ِبيَحُهمْ ِبَحْمػػَدِه َولَػػػِكن الَّ تَػْفَقُهػػوَف َتْسػػ
نَػػا طَػػائِِعينَ  َواَل تَػتَّبِػػِع {عبػػادة كػػل العبػػادة فػػي مخالفػػة نفسػػك. قػػاؿ اهلل تعػػالى : فال .11فصػػلت.}أَتَػيػْ

 ."أىجر ىواؾ فإنو منازع"بلـ : وقاؿ لداود عليو الس .26ص.}اْلَهَوى فَػُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَّوِ 
 

العػزة فػي المنػاـ فقػاؿ لػو  والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي رحمو اهلل لما رأى ربّ 
انسػػػلخت كمػػػا تنسػػػلخ الحيػػػة مػػػن , فقػػػاؿ : فطريػػػق إليػػػك  ، قػػػاؿ : اتػػػرؾ نفسػػػك وتعػػػاؿ: كيػػػف ال
ف كنػػت فػػي حػػاؿ التقػػوى , فػػإفػػي األحػػواؿ كلهػػا , فػػإذا الخيػػر كلػػو فػػي معادتهػػا فػػي الجملػػةجلػػدىا

اؿ عليهم والثقػة بهػم والخػوؼ هم ومنتهم واالتكتف تخرج من حراـ الخلق وشبه, بأفخالف النفا
الهديػػة , فػػبل تػرج عطايػػاىم علػى طريػػق لطمػػع فيمػا عنػػدىم مػن أحكػػاـ الػدنيا, والرجػػاء لهػم وامػنهم

ب تػى إف كػاف لػك نسػك منهم من سائر الوجوه واألسػباب ح, فاقطع ىمّ والزكاة والصدقة أو النذر
, فػػاخرج مػػن الخلػػق جػػاداً وجعلهػػم كالبػػاب يػػرد ويفػػتح، وشػػجرة ذو مػػاؿ ال تػػتمن موتػػو لتػػرث مالػػو

, لتكػوف وعػبل تػل أخػرى وكػل ذلػك بفعػل فاعػل وتػدبير مػدبر وىػو اهلل جػلَّ توجد فيها ثمر تارة وتخ
فعػاؿ ال تػتم , واعتقػد أف األيػةىب الجبر نا مػع ذلػك كسػبهم لػتخلص مػن مػذ، وال تػموحدًا للػربّ 

, لكػػن قػػل دوف فعػل اهلل فتكفػػر فتكػػوف قػػدرياً . وال تقػػل فعلهػػم م دوف اهلل ال تعبػػدىم وتنسػػى اهللبهػ
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ف موضػع الجػزاء مػن الثػواب والعقػاب, وامتثػل , لبيػاللعباد كسباً كما جاءت بو اآلثػارىي هلل خلقاً و 
كمػػو عليػػك وعلػػيهم, فػػبل حكػػم اهلل قػػائم بح, وخلػػص قسػػم مػػنهم بػػأمره وال تجػػاوزه فأمػػر اهلل فػػيهم

 , وكونػك معهػم قػدر والقػدر ظلمػة فادخػل بالظلمػة فػي المصػباح وىػو كتػاب اهللتكن أنت الحػاكم
علػى فاعرضػو أو وجػد إلهػاـ  , ال تخػرج عنهمػا فػإف خطػر خػاطروسنة رسولو صػلى اهلل عليػو وسػلم

فسػػق طػػة أىػػل ال, فػػإف وجػػدت فيهػػا تحػػريم ذلػػك مثػػل أف تلهػػم بالزنػػا والريػػاء ومخالالكتػػاب والسػػنة
, واقطػػع بأنػػو مػػن نػػك واىجػػره وال تقبلػػو وال تعمػػل بػػو, فادفعػػو عوالفجػػور وغيػػر ذلػػك مػػن المعاصػػي

وإف وجدت فيها إباحة كالشهوات المباحة من األكل أو الشرب أو  .نعوذ باهلل منو اللعين الشيطاف
تها وقػػػد أمػػػرت , واعلػػػم أنػػػو مػػػن إلهػػػاـ الػػػنفا وشػػػهواو النكػػػاح فػػػاىجره أيضػػػاً وال تقبلػػػواللػػػبا أ

مثػل , بػل ىػو أمػر ال تعقلػو فػي الكتػاب والسػنة تحريمػو وإباحتػووإف لػم تجػد  .بمخالفتها وعداوتها
, وال حاجػػػة لػػػك ىنػػػاؾ وال فػػػي الصػػػالح السػػػائق لػػػك ائػػػت موضػػػع كػػػذا وكػػػذا, الػػػق فبلنػػػاً صػػػالحاً 
در إليػو فتقػوؿ ، فتوقػف فػي ذلػك وال تبػافةالستغنائك عنو بما أوالؾ اهلل من نعمتو من العلم والمعر 

 بػأف وجػلَّ  وعبل فأعمػل بػو بػل انتظػر الخيػر كلػو فػي ذلػك وفعػل الحػق عػزَّ  ىذا إلهاـ من الحق جلَّ 
ن يعقلهػا العقػبلء مػ وجػلَّ  , أو عبلمػة تظهػر ألىػل العلػم بػاهلل عػزَّ ؤمر بالسػعييتكرر ذلػك اإللهػاـ وتػ

ومػػا يػػؤوؿ األمػػر  تعلػػم عاقبتػػو , وإنمػػا لػػم يتبػػادر إلػػى ذلػػك ألنػػك الاألوليػػاء والمؤيػػدوف مػػن األبػػداؿ
, الفاعل فيػك وجلَّ  , وما كاف فيو فتنة وىبلؾ ومكر من اهلل وامتحاف فاصبر حتى يكوف ىو عزَّ إليو

, ألف اهلل تعػالى ال ك فتنة كنت محمػوالً محفوظػاً فيهػافإذا تجرد الفعل وحملت إلى ىناؾ واستقبلت
, وإف كنت في حالة الحقيقة وىي في الشيءوبة نحوؾ لكونك يعاقبك على فعلو وإنما تتطرؽ العق

 جملة.في ة فخالف ىواؾ واتبع األمر حالة الوالي
 

 واتباع األمر على قسمين :
 

أحػػدىما أف تأخػػذ مػػن الػػدنيا القػػوت الػػذي ىػػو حػػق الػػنفا وتتػػرؾ الحػػت , وتػػؤدي الفػػرض 
 رؾ الذنوب ما ظهر منها وما بطن.وتشتغل بت
 

, وإنمػا يتحقػق وجػلَّ, يػأمر عبػده وينهػاه وىو أمر الحق عزَّ , ف بأمر باطنوالقسم الثاني ما كا
بهذا األمر في المباح الذي ليا لو حكم في الشرع على معنى ليا من قبيػل النهػي وال مػن قبيػل 
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فيػو باختيػاره فسػمي مباحػاً فػبل يحػدث للعبػد فيػو  بل ىو مهمل تػرؾ العبػد يتصػرؼ, الواجباألمر 
, مػا فػي وجػلَّ  , فػإذا أمػر امتثػل فتصػير حركاتػو وسػكناتو بػاهلل عػزَّ وه بل ينتظر األمػر فيػشيئاً من عند

حينئػذ يصػير محقػاً مػن أىػل وما ليا لو حكم في الشرع فباألمر الباطن ف الشرع حكمو فبالشرع،
, وإف كنػت فػي حالػة حػق الحػق مجػرد الفعػل حالػو التسػليم اطن فهػو, ومػا لػيا فيػو أمػر بػالحقيقة

حالػة األبػداؿ المنكسػري القلػوب ألجلػو الموحػدين العػارفين أربػاب  وىي حالة المحو والفناء وىي
ئػو وأعيانػو وأحبائػو علػيهم العلـو والعقل السادة األمراء الشحن خفراء الخلق خلفػاء الػرحمن وأخبل

وىمػة , وأف ال يكوف لك إرادة تك إياؾ بالتبري من الحوؿ والقوةاألمر فيها بمخالف فإتباع, السبلـ
مػر ال عبػد الهػوى كالطفػل ال عبػد اْلُمْلػك وعبػد األ لػكعبػد المَ , فتكػوف يا وعقبىفي شيء البتة دن

, والمريض المقلوب على جنبيو بين يدي الطبيب فيما سوى مع الظئر, والميت الغسيل مع الغسل
 .هلل أعلماألمر والنهي وا

 
 ي الػػشػػػػهػوةفػ

 
شػػػهوة النكػػػاح فػػػي حالػػػة الفقػػػر  كعليػػػ لقيػػػتأإذا قػػػػاؿ رضػػػػي اهلل تػعػػػػالى عػنػػػػو و أرضػػػػاه : 

, إمػػا بزوالهػػا وإقبلعهػػا عنػػك وجػػلَّ  وعجػػزت عػػن مؤنتػػو فصػػبرت عنػػو منتظػػر الفػػرج مػػن البػػاري عػػزَّ 
بقدرتػػو التػػي ألقاىػػا عليػػك وأوجػػدىا فيػػك فيعينػػك أو يصػػونك وحياتػػك عػػن حمػػل مؤنتهػػا أيضػػاً أو 

 وجلَّ  , وسماؾ اهلل عزَّ في العقبى ثقل في الدنيا وال تعببإيصالها إليك موىبة مهنئاً مكفياً من غير 
فػػإف كػػاف قسػػماً لػػك سػػاقها إليػػك  ا راضػػياً بقسػػمتو فػػزادؾ عصػػمة وقػػوة.صػػابراً شػػاكراً لصػػبرؾ عنهػػ

 اهلل عػزَّ  وعػد الشػاكرين بالزيػادة فػي العطػاء قػاؿ وجػلَّ  , وىػو عػزَّ كفياً مهنئػاً فينقلػب الصػبر شػكراً م
 .7إبراىيم.}لَِئن َكَفْرُتْم ِإفَّ َعَذاِبي َلَشِديدٌ لَِئن َشَكْرُتْم أَلزِيَدنَُّكْم وَ {:  وجلَّ 

 
, فػػبلـز ا مػػن القلػػب إف شػػاءت الػػنفا أو أبػػتوإف لػػم تكػػن قسػػماً لػػك فػػالغنى عنهػػا بقلعهػػ

اهلل تعالى , وقد قاؿ الهوى وعانق األمر وارض بالقضاء, وارج بذلك الفضل والعطاء الصبر وخالف
 .10الزمر.}ْجَرُىم ِبَغْيِر ِحَسابٍ ِإنََّما يُػَوفَّى الصَّاِبُروَف أَ {: 
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 ي الػنػهػي عػن حػب الػمػاؿفػ

 
مػاالً فاشػتغلت بػو عػن طاعتػو  وجػلَّ  إذا أعطػاؾ اهلل عػزَّ قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

, وإف فقػرؾ الشػتغالك بالنعمػة عػن المػنعم, وربمػا سػلبك إيػاه وغيػرؾ وأوأخػرىحجبك بو عنو دنيػا 
اف الماؿ خادمك وأنت خادـ تو عن الماؿ جعلو موىبة ولم ينقص منو حبة واحدة وكغلت بطاعتشا

قين والشػهداء , فتعيش في الدنيا مدلبًل وفي العقبى مكرماً مطيباً في جنة المأوى مػع الصػديالمولى
 .والصالحين

 
 ي الػتػسػػلػيػم ألمػػر اهللفػ

 
اء فالنعمػػػ ،لػػػب النعمػػػاء وال دفػػػع البلػػػوىال تختػػػر جقػػػػاؿ رضػػػػي اهلل تػعػػػػالى عػنػػػػو و أرضػػػػاه : 

, والبلػوى حالَّػٌة بػك إف كانػت قسػمك مقضػية واصلة إليك إف كانػت قسػمك اسػتجلبتها أو كرىتهػا
 ,دعاء أو صػػبرت وتجلػػدت لرضػػى المػػولى, بػػل سػػلم فػػي الكػػلعليػػك سػػواء كرىتهػػا أو رفعتهػػا بالػػ

البلػػػوى فاشػػػتغل بالتصػػػبر نػػػت , وإف كافػػػإف كانػػػت النعمػػػاء فاشػػػتغل بالشػػػكر ،فيفعػػػل الفعػػػل فيػػػك
مػا تعطػى مػن الحػاالت وتنتقػل  , أو الموافقػة والتػنعم بهػا أو العػدـ أو الفنػاء فيهػا علػى قػدروالصبر
مػػولى الػػذي أمػػرت بطاعتػػو والمػػواالة, لتصػػل إلػػى الرفيػػق , ومػػا تسػػير فػػي المنػػازؿ فػػي طريػػق الفيهػػا

اين مػن سػبقك , لتعوالصالحينمن الصديقين والشهداء  , فتقاـ حينئذ مقاـ من تقدـ ومضىاألعلى
 , وكرامة ونعما.وسروراً وأمناً , ووجد عنده كل طريفة إلى المليك ومنو دنا

 
لػيا نارىػا أعظػم , فقف وال تجزع من مجيئها وقربها, وال تدع البلية تزورؾ, خل من سبيلها

وأظلتػو , وخيػر مػن حملتػو األرض ت في الخبر المروي عػن خيػر البريػة, فقد ثبمن نار جهنم ولظى
ن جػز يػا مػؤمن إف نار جهنم تقوؿ للمػؤمصلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ : ) السماء محمد المصطفى

( فهػل كػاف نػور المػؤمن الػذي أطفػأ لهػب النػار فػي لظػى إال الػذي صػحبو فػي فقد أطفأ نػورؾ لهبػي
, ولتجػػد بػػرد صػػػبرؾ ىػػذا النػػور لهػػب البلػػػوى فليطفػػػئ, دنيا الػػذي لػػن يمػػػر مػػن أطاعهػػا وعصػػىالػػ
, لكنهػا تأتيػك ى وىيج ما حل بك مػن ذلػك ومنػك دنػا، فالبليػة لػم تأتػك لتهلكػكوافقتك للمولوم
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, قاؿ اهلل بمباىاتو بكلتجربك وتحقق صحة إيمانك وتوثيق عروة يقينك ويبشرؾ باطنها من موالؾ 
ُلَونَُّكْم َحتَّى نَػْعَلَم اْلُمَجاِىِديَن ِمنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونػَ {تعالى :  ُلَو َأْخَبارَُكمْ َولََنبػْ فإذا ثبػت  .31محمد.}بػْ

, فكن حينئذ أبداً صابراً موافقاً و بيقينك كل ذلك بتوفيق منو ومنةمع الحق إيمانك ووافقتو في فعل
 وجػػلَّ  , فػػإذا كػػاف أمػػره عػػزَّ رؾ حادثػػة مػػا خػػرج عػػن األمػػر والنهػػيُمَسػػلمَماً ال تحػػدث فيػػك وال فػػي غيػػ

بػػل ابػػذؿ طوقػػك وجهػػودؾ لتػػؤدي , تسػػلم للقػػدر والفعػػل وال تسػػكن وال فتسػػامع وتسػػارع وتحػػرؾ
, وفػتش عػن إليو وتضػرع واعتػذر فالتجئ, وجلَّ  , فإف عجزت فدونك االلتجاء إلى موالؾ عزَّ األمر

ك لشػـؤ دعائػك وسػوء أدبػك فػي سبب عجزؾ عن أداء أمػره وصػدؾ عػن التشػوؽ لطاعتػو لعػل ذلػ
بعلمػك وشػركك إيػاؾ بنفسػك وخلقػو, بػك , وإعجاورعونتك واتكالػك علػى حولػك وقوتػك ,طاعتو

, فصدؾ عن بابو, وعزلك عن طاعتو وخدمتو, وقطػع عنػك مػدد توفيقػو, وولػى عنػك وجهػو الكػريم
 وإرادتك ومناؾ.ئك دنياؾ وىواؾ، , وشغلك بببلبلؾومقتك وق
 

وخّولػػك خلقػػك وربػػاؾ، , وقاطعػػك عػػن عػػين الػػذي أمػػا تعلػػم أف كػػل ذلػػك مشػػغوؿ عػػن ذلػػك
 .وأعطاؾ وأحياؾ

 
فػبل تػؤثر عليػو غيػره فإنػو , ال يلهيك عن موالؾ غير موالؾ, وكل من سوى موالؾ غيره حذرا

لتػي وقودىػا النػاس والحجػارة , فػبل تظلػم نفسػك فتشػغل بغيػره عػن أمػره فيػدخلك النػار اخلقػك لػو
الػػدنيا لتسػػتدرؾ , وتسػػترجع إلػى تب فػػبل تعتػب, وتسػتعفتنػدـ, فػػبل ينفعػك النػػدـ, وتعتػذر فػػبل تعػػذر

 ترجع.وتصلح فبل 
 

فػي طاعػة مػوالؾ مػن  أعطيتهػا, واسػتعمل اآلالت واألدوات التػي ارحم نفسػك وأشػفق عليهػا
 لفعل واإليماف والمعرفة والعلم.ا

 
, وسػػيرىما فػػي طريػػق مػػوالؾ استضػػيء بنورىمػػا فػػي ظلمػػات األقػػدار, وتمسػػك بػػاألمر والنهػػي

ب ورباؾ, ثػم مػن نطفػة  تكفر بالذي خلقك من ترا, فبلما سواىما إلى الذي خلقك وأنشأؾ وسلم
 و., وال تكره غير نهيثم رجبلً سواؾ، وال ترد غير أمره
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فكػػل مػػا يػػراد تبػػع لهػػذا  المكػػروه,اقنػػع مػػن الػػدنيا واألخػػرى بهػػذا المػػراد واكػػره فيهمػػا ىػػذا 
 وكل مكروه تبع لهذا المكروه. المراد,

ره أيػن كنػت فػرت منػك المكػا, وإذا كرىػت نهيػو نت مع أمػره كانػت األكػواف فػي أمػرؾإذا ك
 وحللت.
يا ابن آدـ أنا اهلل ال إلو إال أنا أقوؿ للشيء كن فيكوف ، اؿ اهلل عزَّ وجلَّ في بعض كتبو : )ق

يػػا دنيػػا مػػن خػػدمني فاخدميػػو ومػػن : ) وجػػلَّ  ( وقػػاؿ عػػزَّ طعنػػي أجعلػػك تقػػوؿ للشػػيء كػػن فيكػػوفأ
, مضػيق سػكن الحػواسفكػن كأنػك مسػترخي المفاصػل, م وجػلَّ  ( فإذا جاء نهيو عػزَّ فأتعبيوخدمك 
، منسي األثر, مظلػم القنػات الجسداو م، متالذرع ، منمحي الرسـو , ، زائل الهوى, منطما الوسـو

, فليكن سػمعك كأنػو أصػم وعلػى ذلػك هدـ البناء، خاوي البيت, ساقط العرش, ال حا وال أثرمت
ولسػانك كأنػو , صرؾ كأنو معصب أو مرمود أو مطموس, وشفتاؾ كأف بهما قرحة وبثػوراً وب ،مخلوؽ

 , ويػػداؾ كػػأف بهمػػا شػػلبلً وعػػن الػػبطشكػػأف بهمػػا ضػػرياناً وألمػػاً ونشػػورا  وأسػػنانك ،بػػو خرسػػاً وكلػػوالً 
, ف بو عنة وبغير ذلك الشأف مشػغوال, وفرجك كأكأف بهما رعدة وارتعاشاً وجروحاً , ورجبلؾ  قصورا

وجسػدؾ كأنػك , و امػتبلء وارتػواء وعػن الطعػاـ غنػى, وعقلػك كأنػك مجنػوف ومخبػوؿوبطنك كأف بػ
, النهػي, والتعاقػد والتجاعػد والتقاصػر فػي ميت وإلى القبػر محمػوؿ, فالتسػامع والتسػارع فػي األمػر

ماوت والتعادـ والتفاني في القدر, فاشرب ىذه الشربة, وتداو بهذا الدواء, وتغذ بهػذا الغػذاء، والت
 .إف شاء اهلل , بإذف اهلل تعالىء, وتعافى من أمراض الذنوب وعلل األىواتنجح وتشفى
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 ي إتػبػاع أحػواؿ الػقػػـوفػ

 
صػاحب الهػوى أنػت تعبػد الهػوى  ال تدع حالة القـو ياقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

في الدنيا ورغبة القػـو فػي العقبػى, أنػت تػرى الػدنيا وىػم يػروف رّب , أنت رغبتك وىم عبيد المولى
، أنػػت قلبػػك متعلػػق بمػػن فػػي األرض لخلق وأنػػا القػػـو بػػالحقنػػت أنسػػك بػػا, وأاألرض والسػػماء

العرش, أنت يصطادؾ من ترى وىم ال يروف من ترى بل يروف خالق األشياء وما  وقلوب القـو بربّ 
، فنوا عػن تهناً بما تشتهي من الدنيا وتهوى, وبقيت أنت مر يرى, فاز القـو بو وحصلت لهم النجاة

هم علػػى غايػػة مػػا راـ مػػنهم مػػن وصػػلوا إلػػى الملػػك األعلػػى, فػػأوقفوالمنػػى ف الخلػػق والهػػوى واإلرادة
فبلزمػػوا  .54المائػػدة.}َذلِػػَك َفْضػػُل اللّػػِو يُػْؤتِيػػِو َمػػن َيَشػػاُء َواللّػػُو َواِسػػٌع َعِلػػيمٌ {د والثنػػاء والجػػالطاعػػة 
دنيا إذ , وصػػارت الػػظبػػوا بتوفيػػق منػػو وتيسػػير بػػبل عنػػاء, فصػػارت الطاعػػة لهػػم روحػػاً وغػػذاءذلػػك ووا

، فكأنهػا لهػم جنػة المػأوى إذ مػا يػروف شػيئاً مػن األشػياء حتػى يػروا قبلػو في حقهم نقمة وخزيػاً ذاؾ 
إذ جعلهػػم ملػػيكهم  واإلحيػػاء, وقػػرار المػػوت ق وأنشػػأ فػػيهم ثبػػات األرض والسػػماءفعػػل الػػذي خلػػ

لػم يفػده عػن , فتنح عن طريقهم وال تزاحم من دحى, فكل كالجبل الذي رسىأوتادًا لؤلرض الذي 
  وتحياتػو مػا, فعلػيهم سػبلـ اهللرأ، فهم خير من خلق ربػي وبػث فػي األرض وذآلباء واألبناءقصده ا

 .دامت األرض والسماء
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 ي الػخػػوؼ و الػرجػػاءفػ

 
موضع شبو مسجد وفيػو قػـو  رأيت في المناـ كأني فيقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

, فأشرت إلى رجل من الصالحين فاجتمع بلف يؤدبهم ويرشدىمكاف لهؤالء ف  , فقلت : لومنقطعوف
, ثػم قلػت تتكلم   فقلت : إف رضيتموني ذلك القـو حولي فقاؿ واحد منهم : فأنت ألي شيء ال

ا تركتم ذلك فبل تسألوىم , فإذفبل تسألوا الناس شيئاً بألسنتكم: إذا انقطعتم من الخلق إلى الحق 
 السؤاؿ باللساف.السؤاؿ بالقلب ك, فإف بقلوبكم
 

فػػي تغييػػر وتبػػديل ورفػػع وخفػػض, فقػػـو . 29الػػرحمن.}ُكػػلَّ يَػػػْوـٍ ُىػػَو ِفػػي َشػػْأفٍ {ثػػم اعلمػػوا أف اهلل 
عليػين أف يحطهػم  , فخػوؼ الػذين رفعهػم إلػىيرفعهم إلى عليين, وقـو يحطهػم إلػى أسػفل سػافلين

, وخػػوؼ الػػذين ىػػم عليػػو مػػن الرفػػع , ورجػػاؤىم أف يبقػػيهم ويحفظهػػم علػػى مػػاإلػػى أسػػفل سػػافلين
أف يرفعهم إلػى , ورجاؤىم ىم فيو من الحط , أف يبقهم ويخلدىم على ماأسفل سافلينحطهم إلى 

 ., ثم انتبهتعليين
 

 ي الػتػوكػل و مػقػامػاتػوفػ
 

إال التكالػػك علػػى  مػػا حجبػػت عػػن فضػػل اهلل ونعمػػوقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
, فمػا جابك عن األكػل بالسػنة وىػو المكسػب, فالخلق حكتسابواال  , والصنائعالخلق واألسباب

دمت قائمػاً مػع الخلػق راجيػاً لعطايػاىم وفضػلهم سػائبًل لهػم متػردداً إلػى أبػوابهم فأنػت مشػرؾ بػاهلل 
, ثػم إذا تبػت عػن القيػاـ نة الذي ىو الكسب مػن حػبلؿ الػدنيا, فيعاقبك بحرماف األكل بالسخلقو

إيػػاىم ورجعػػت إلػػى الكسػػب فتأكػػل بالكسػػب وتتوكػػل علػػى  وجػػلَّ  ك عػػزَّ مػػع الخلػػق وشػػركك بربّػػ
، إال أنػو شػرؾ خفػي أخفػى أيضػاً  , فأنػت مشػرؾعػزَّ وجػلَّ الكسب وتطمئن إليو وتنسى فضػل الػرب 

تبػػت عػػن ذلػػك وأزلػػت , فػػإذا ويحجبػػك عػػن فضػػلو والبػػداءة بػػوعػػزَّ وجػػلَّ , فيعاقبػػك اهلل مػػن األوؿ
, ىػو الػرزاؽعػزَّ وجػلَّ , ورأيت اهلل لحوؿ والقوةا, ورفعت اتكالك عن الكسب و الشرؾ عن الوسط

, تػارة يواصػلك بػو لمسبب والمسهل والمقوي على الكسب, والموفق لكل خير والرزؽ بيدهوىو ا
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, عػػزَّ وجػػلَّ أو عنػػد سػػؤالك لػػو أو الرياضػػة بطريػػق الخلػػق علػػى وجػػو المسػػألة لهػػم فػػي حالػػة االبػػتبلء 
أف تػػرى الواسػػطة والسػػػبب, بػػادأة مػػن غيػػػر وأخػػرى بطريػػق الكسػػب معاوضػػػة وأخػػرى مػػن فضػػػلو م

د  , عنػفرجعت إليو واستطرحت بين يديو, ورفع الحجاب بينك وبين فضػلو, وبػاداؾ وغػذاؾ بفضػلو
عزَّ , كفعل الطبيب الشفيق الرقيق الحبيب للمريض حماية منو كل حاجة على قدر ما يوافق حالك

ادة وكػل , فػإذاً ينقطػع عػن قلبػك كػل إر تنزيهاً لك عن الميل إلى من سػواه, يرضػيك بفضػلو, و وجلَّ 
, فػػإذا أراد أف يسػػوؽ وجػػلَّ  , فػػبل يبقػػى فػػي قلبػػك سػػوى إرادتػػو عػػزَّ شػػهوة ولػػذة ومطلػػوب ومحبػػوب

عنػدؾ شػهوة ذلػك  , أوجػدوليا ىو رزقاً ألحد من خلقو سواؾمن تناولو  إليك قسمك الذي البدّ 
وىو سائقو إليػك ورازقػو  ك أنو منو, ثم يوفقك ويعرفالقسم وساقو إليك, فيواصلك بو عند الحاجة

, وأخليػت البػػاطن روجػاً مػن الخلػق وبعػداً مػن األنػاـ, فيزيػدؾ خلػك, فتشػكره حينئػٍذ وتعػرؼ وتعلػم
قربك من مػوالؾ , وزاد , ثم إذا قوي علمك ويقينك, وشرح صدرؾ ونور قلبكعزَّ وجلَّ عما سواه 

 ك قسػػمك كرامػػة لػػك وإجػػبلالً يأتيػػ ومكانتػػك لديػػو عنػػده، وأىليتػػك لحفػػت األسػػرار علمػػت متػػى
ػػا َصػػبَػُروا {, قػػاؿ اهلل تعػػالى : لحرمتػػك فضػػبلً منػػو ومنػػة وىدايػػة ػػًة يَػْهػػُدوَف بَِأْمرِنَػػا َلمَّ ُهْم أَِئمَّ َوَجَعْلنَػػا ِمػػنػْ

َلَنا َوِإفَّ َوالَّػِذيَن َجاَىػُدوا ِفينَػا لَنَػْهػِديَػنػَُّهْم ُسػبػُ {وقػاؿ اهلل تعػالى :  .24السػجدة.}وََكانُوا ِبآيَاتِنَػا يُوِقنُػوفَ 
ثػم  .282البقػرة.}َواتػَُّقػوْا اللّػَو َويُػَعلمُمُكػُم اللّػوُ {وقػاؿ تعػالى :  .69العنكبػوت.}اللَّػَو َلَمػَع اْلُمْحِسػِنينَ 

الػػدالالت البلئحػػة كالشػػما يػػرد عليػػك التكػػوين فتكػػوف بػػاإلذف الصػػريح الػػذي ىػػو ال غبػػار عليػػو و 
دؽ مػػن غيػػر تلػػبا مصػػفى مػػن , وإلهػػاـ صػػذذيػػ, وبكبلمػػو اللذيػػذ الػػذي ىػػو ألػػذ مػػن كػػل لالمنيػػرة
 ا النفا ووساوس الشيطاف الرجيم.ىواج

 
إال أنػػا أقػػوؿ للشػػيء كػػن يػػا ابػػن آدـ أنػػا اهلل الػػذي ال إلػػو قػػاؿ اهلل تعػػاؿ فػػي بعػػض كتبػػو : )

يائو وأوليائو وخواصو , وقد فعل ذلك بكثير من أنبأطعني أجعلك تقوؿ للشيء كن فيكوف(, فيكوف
 .من بني آدـ
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 ي كػيػفػيػة الػوصػوؿ إلػى اهلل بػواسػػطػة الػمػرشػػدفػ

 
ومعنػػى إلػػى اهلل قربػػت بتقريبػػو وتوفيقػػو،  إذا وصػػلتقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 

, والثبوت مع فعلو ومن غير والمنى واإلرادةخروجك عن الخلق والهوى عزَّ وجلَّ الوصوؿ إلى اهلل 
حالػة الفنػاء يعبػر عنهػا  , فهػي في خلقو بك، بل بحكمػو وأمػره وفعلػووف منك حركة فيك والأف يك

لَػْيَا  {أحػد مػن خلقػو المعقػوؿ المعهػود  لػيا كالوصػوؿ إلػىعزَّ وجلَّ فالوصوؿ إلى اهلل  بالوصوؿ،
ػػِميُع الَبِصػػيرُ  اتػػو أو يقػػاس علػػى الخػػالق أف يشػػبو بمخلوق جػػلَّ  .11الشػػورى.}َكِمْثِلػػِو َشػػْيٌء َوُىػػَو السَّ

واحػد علػى لهػم كػل  وجػلَّ  معروؼ عند أىل الوصوؿ بتعريفػو عػزَّ عزَّ وجلَّ , فالواصل إليو تومصنوعا
حيػث ىػو ال مع كل واحد من رسلو وأنبيائو وأوليائو سر من  وجلَّ  , ولو عزَّ حدة ال يشاركو فيو غيره

 , حتػى أنػو قػد يكػوف للمريػد سػر ال يطلػع عليػو شػيخو, وللشػيخ سػر اليطلع علػى ذلػك أحػد غيػره
الػة شػيخو أفػرد , فػإذا بلػ  المريػد حدنا سيره إلى عتبة باب حالػة شػيخويطلع عليو مريده الذي قد 

فيفطمػو عػن الخلػق جملػة, فيكػوف الشػيخ كالضػئر عػزَّ وجػلَّ ، فيتػواله الحػق عن الشيخ وقطػع عنػو
داـ ثػم يػو مػا الشػيخ يحتػاج إل.  خلػق بعػد زواؿ الهػوى واإلرادة, والوالداية, ال رضاع بعػد الحػولين

عزَّ , فإذا وصلت إلى الحق ىوى وإرادة لكسرىما, وأما بعد زوالهما فبل, ألنو ال كدورة وال نقصاف
فبل ترى لغيره وجوداً البتة, ال في الضر وال فػي عزَّ وجلَّ على ما بينا فكن آمناً أبدًا من سواه وجلَّ 

َأْىػُل التػَّْقػػَوى {عػزَّ وجػلَّ , ىػػو اءوؼ وال فػي الرجػ, وال فػي الخػالنفػع, وال فػي العطػاء وال فػي المنػػع
اينػػاً عػػن , مبنػػاظراً إلػػى فعلػػو مترقبػػاً ألمػػره. مشػػتغبلً بطاعتػػو فكػػن أبػػداً . 56.المػػدثر}َوَأْىػػُل اْلَمْغِفػػَرةِ 

 جميع خلقو دنيا وأخرى.
 

َفػػُو سػػلطاف عظػػيم ملكػػو شػػديد ال تعلػػق قلبػػك بشػػيء مػػنهم واجعػػل الخليقػػة أجمػػع كرجػػل َكتػَّ 
، علػػى ةز ر جعػػل الغػػل فػػي رقبتػػو ورجليػػو, ثػػم صػػلبو علػػى شػػجرة األ , ثػػمو وسػػطوتوأمػػره, مهولػػة صػػولت

شاطىء نهر عظيم موجو, فسيح عرضو, عميق غوره, شديد جريو, ثم جلا السلطاف على كرسيو, 
, وتػرؾ إلػى جنبػو أحمػاالً مػن السػهاـ والرمػاح والنبػل عظيم قدره, عاؿ سماؤه, بعيد مرامػو ووصػولو

ى المصػلوب بمػا شػاء مػن ذلػك , فجعػل يرمػي إلػا ال يبلػ  قػدرىا غيػرهوممػ وأنواع السبلح والقسػى
ظػر , فهل يحسن لمن يرى ذلك أف يترؾ النظػر إلػى السػلطاف والخػوؼ منػو والرجػاء لػو وينالسبلح
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ة العقػػل عػػديم العقػػل , ألػػيا مػػن فعػػل ذلػػك يسػػمى فػػي قضػػيإلػػى المصػػلوب ويخػػاؼ منػػو ويرجػػوه
وذ باهلل من العمى بعد البصيرة, ومن القطيعػة بعػد الوصػوؿ,   نعوالحا مجنونا. بهيمة غير إنساف 

, فالدنيا كالنهر ومن الصدود بعد الدنو والقرب, ومن الضبللة بعد الهداية, ومن الكفر بعد اإليماف
, والػدواىي دة ماء وىي شػهوات بنػي آدـ ولػذاتهم فيهػاالعظيم الجاري الذي ذكرناه كل يـو في زيا

, فالغالػب علػى ببليا التي يجري بهػا القػدر إلػيهمالسهاـ وأنواع السبلح فال التي تصيبهم منها, وأما
, ومػا يجػدوف مػن الػنعم واللػذات فيهػا فمشػوبة باآلفػات ي الػدنيا الببليػا واآلالـ والمحػنبني آدـ فػ

, ألف ذلػػػك احػػػة إال فػػػي اآلخػػػرة إف كػػػاف مؤمنػػػاً إذا اعتبرىػػػا كػػػل عاقػػػل ال حيػػػاة لػػػو وال عػػػيش وال ر 
اؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم : )ال عيش إال عيش اآلخرة( وقاؿ عليو . قالمؤمن وصاً في حقخص

( ذلػك فػي حػق المػؤمنين . وقػاؿ صػلى اهلل عليػو الصبلة والسبلـ : )ال راحة للمؤمن دوف لقػاء ربػو
( فمػػع . وقػػاؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ : )التقػػي ملجػػم ()الػػدنيا سػػجن المػػؤمن وجنػػة الكػػافروسػػلم : 

. فالراحػة كػل الراحػة فػي االنقطػاع إلػى اهلل اف كيف يدعي طيب العيش في الػدنيار والعيىذه األخبا
، فحينئػػذ يكػػوف كػػوف العبػػد بػػذلك خارجػػاً عػػن الػػدنيا, فيوموافقتػػو, واالسػػتطراح بػػين يديػػوعػػزَّ وجػػلَّ 

 ., واهلل أعلمرحمة ولطفاً وفضبلً الدالؿ رأفة و 
 

 ي الػنػهػي عػن الػشػكػوىفػ
 

الوصية ال تشكوف إلى أحد مػا نػزؿ بػك مػن خيػر كائنػاً تػعػالى عػنػو و أرضػاه :  قػاؿ رضػي اهلل
فيما فعل فيػك وأنػزؿ بػك مػن الػببلء, بػل أظهػر عزَّ وجلَّ من كاف صديقاً أو عدوًا وال تتهمن الرب 

قك فػي إخبػارؾ جليػة , فكذبك باظهارؾ للشكر مػن غيػر نعمػة عنػدؾ خيػر مػن صػدالخير والشكر
َوِإف تَػُعدُّوْا نِْعَمَة الّلِو الَ {  قاؿ اهلل تعالى :  عزَّ وجلَّ  من الذي خبل من نعمة اهلل ,الحاؿ بالشكوى

فكم من نعمة عندؾ وأنػت ال تعرفهػا   ال تسػكن إلػى أحػد مػن الخلػق, وال  .18النحل.}ُتْحُصوَىا
 إليػػو نكوسػػكو  ،عػػزَّ وجػػلَّ , بػػل يكػػوف أنسػػك بػػاهلل و, وال تطلػػع أحػػداً علػػى مػػا أنػػت فيػػتسػػتأنا بػػو

وال ذؿ,  , وال عػزَّ وشكواؾ منػو وإليػو ال تػرى ثانيػاً, فإنػو لػيا ألحػد ضػر ونفػع, وال جلػب وال دفػع
عػػزَّ وجػػلَّ , األشػػياء كلهػػا خلػػق اهلل وال رفػػع وال خفػػض, وال فقػػر وال غنػػى, وال تحريػػك وال تسػػكين

عنػػده بمقػػدار, ال ناىػػا, وكػػل يجػػري ألجػػل مسػػمى, وكػػل شػػيء ، بػػأمره وإذنػػو جريعػػزَّ وجػػلَّ وبيػػد اهلل 
َوِإف َيْمَسْسَك الّلُو ِبُضرٍّ َفبلَ َكاِشػَف لَػُو ِإالَّ {:  عزَّ وجلَّ , قاؿ اهلل مقدـ لما أخر, وال مؤخر لما قدـ



49 

 

ُىػػػػػػَو َوِإف يُػػػػػػػِرْدَؾ ِبَخْيػػػػػػٍر فَػػػػػػػبلَ رَآدَّ ِلَفْضػػػػػػػِلِو ُيَصػػػػػػيُب بِػػػػػػػِو َمػػػػػػن َيَشػػػػػػػاُء ِمػػػػػػػْن ِعبَػػػػػػاِدِه َوُىػػػػػػػَو اْلَغُفػػػػػػػوُر 
وأنت معافى وعندؾ نعمة طالباً الزيادة وتعاميػاً عػن  وجلَّ  فإف شكوت منو عزَّ  .107.يونا}الرَِّحيمُ 

من النعمة والعافية استهزاًء بها, غضب عليك وأزالهما عنك, وحقق شكواؾ, وضػاعف مالو عندؾ 
ولػػو قطعػػت  , وأسػػقطك مػػن عينػػو : احػػذر الشػػكوى جػػداً بلػػواؾ، وشػػدد عقوبتػػك ومقتػػك وقػػبلؾ

 .وقرض لحمك بالمقاريض
 
فإف أكثر ما ينزؿ بابن آدـ  الحذر,الحذر  النجاة,النجاة  اهلل,اهلل اهلل ثم  اؾ,إيَّ اؾ ثم اؾ إيَّ إيَّ 

وىػو أرحػم الػراحمين, وخيػر عػزَّ وجػلَّ منػو  كيف يشػتكى  .عزَّ وجلَّ و من أنواع الببلء بشكواه من ربم 
, كطبيػب حكػيم حبيػب بعبػاده, ولػيا بظػبلـ للعبيػد , لطيػفالحاكمين, حكيم خبير, رؤوؼ رحػيم

 أرحػم بعبػده اهللاؿ النبػي صػلى اهلل عليػو وسػلم : ), قػيف قريب ىل تتهم الوالػدة الرحيمػةشفيق لط
اصػبر , ثػم ر عند الببلء إف ضعفت على الصػبر, تصبّ مسكين أحسن األدب يا (.من الوالدة بولدىا

يػػت , أيهػػا الكبر ض ووافػػق إف وجػػدت, ثػػن أفػػن إذا فقػػدت, ثػػم أر إف ضػػعفت عػػن الرضػػا والموافقػػة
ُكتِػَب َعلَػْيُكُم اْلِقتَػاُؿ َوُىػَو ُكػْرٌه {: عزَّ وجػلَّ   أما تسمع إلى قولو األحمر أين أنت أين توجد وترى 

ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأف ُتِحبُّػوْا َشػْيئاً َوُىػَو َشػرك لَُّكػْم َواللّػُو يػَ  نػُتْم ْعلَػُم َوأَ لَُّكْم َوَعَسى َأف َتْكَرُىوْا َشْيئاً َوُىَو َخيػْ
 تسػيء األدب فتكػره , فػبلعنػك علػم حقيقػة األشػياء وحجبػك عنػوطوى  .216البقرة.}اَل تَػْعَلُموفَ 

الة التقوى التػي ىػي القػدـ , بل اتبع الشرع في جميع ما ينزؿ بك إف كنت في حبك أو تحب بك
ة, وأرض وى وال تجػػاوزه وىػػي القػػدـ الثانيػػ, واتبػػع األمػػر فػػي حالػػة الواليػػة وخمػػود وجػػود الهػػاألولػػى

ليػة والغوثيػة والقطبيػة والصػديقية, وىػي المنتهػى, تػنح عػن طريػق , وافػن فػي حالػة البدبالفعل ووافق
, إف كػاف القدر, خل عن سػبيلو, رد نفسػك وىػواؾ, كػف لسػانك عػن الشػكوى, فػإذا فعلػت ذلػك

بلمػة, وإف كػاف شػراً حفظػك فػي طاعتػو فيػو, وأزاؿ عنػك الم, زادؾ المولى طيبة وسػرورًا ولػذة خيراً 
, كمػا ينقضػي الليػل فيسػفر عػن النهػار, وأفقدؾ فيو حتى يتجػاوز عنػك, ويرحػل عنػد انقضػاء أجلػو

, ثػم ذنػوب وآثػاـ وإجػراـ والبرد في الشتاء فيسفر عػن الصػيف, ذلػك أنمػوذج عنػدؾ, فػاعتبر بهػم
 الطػاىر عػن أنجػاس الػذنوب وتلويثات بأنواع المعاصي والخطيئات وال يصلح لمجالسػة الكػريم إال

، كمػػا ال يصػػلح لمجالسػػة طيبػػاً مػػن درف الػػدعاوى والوىوسػػات سػػدتو إالوالػػزالت, وال يقبػػل علػػى 
اؿ النبػي صػلى ، فالببليا مكفرات مطهرات قن األنجاس وأنواع النتن واألوساخالملوؾ إال الطاىر م
 .دؽ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم( صسنة حمى يـو كفارةاهلل عليو وسلم : )
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 بػوفػاء الػعػهػد و الػنػهػي عػن خػلػفػوي األمػر فػ

 
ف واليقػين ووعػدت بوعػد وؼم إذا كنػت ضػعيف اإليمػاقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػػو و أرضػػاه : 

 كيبل يزوؿ إيمانك ويذىب يقينك.  , وال تخلفبوعدؾ
ِإنَّػػػػػػَك اْليَػػػػػػػْوـَ لَػػػػػػَديْػَنا ِمِكػػػػػػيٌن {وإذا قػػػػػػوي ذلػػػػػػك فػػػػػػي قلبػػػػػػك وتمكنػػػػػػت خوطبػػػػػػت بقولػػػػػػو : 

وتكػػرر ىػػذا الخطػػاب لػػك حػػاالً بعػػد حػػاؿ فكنػػت مػػن الخػػواص بػػل مػػن خػػواص  .54يوسػػف.}نٌ َأِمػػي
, وال عمػػل تعجػػب بػػو وال قربػػة تراىػػا, وال منزلػػة تلمحهػػا ,لخػػواص ولػػم يبػػق لػػك إرادة وال مطلػػبا

, فبل يثبت فيك إرادة وال خلق ء المنثلم الذي ال يثبت فيو مائع, فصرت كاإلناك إليهافتسمو ىمت
, وأعطيػت رضػاؾ عػن اهلل شيء من األشياء دنيا وأخرى, وطهرت مما سوى اهلل تعػالى ة إلىوال ىم

, فحينئػذ أجمػع وجػلَّ  , ولػذذت ونعمػت بأفعػاؿ اهلل عػزَّ عنػك وجػلَّ  , ووعدت برضوانو عػزَّ وجلَّ  عزَّ 
 أعلػى, فإذا اطمأننت إليو ووجدت فيو إمارة إرادة ما نقلت عن ذلك الوعػد إلػى مػا ىػو وعدتوعد ب
, وفتحػػت لػػك أبػػواب المعػػارؼ وصػػرفت إلػػى أشػػرؼ منػػو, وعوضػػت عػػن األوؿ بػػالغنى عنػػومنػػو, 

والعلـو وأطلعت على غوامض األمور وحقائق الحكمػة والمصػالح المدفونػة فػي االنتقػاؿ مػن األوؿ 
, وفػي أمانتػك فػي حفػت األسػرار ي مكانتػك فػي حفػت الحػاؿ ثػم المقػاؿإلى ما يليو ويزاد حينئذ فػ

, فجعلػت مػة البالغػة فػي إلقػاء المحبػة عليػكر القلب وفصاحة اللسػاف والحكوشرح الصدور وتنوي
, وجػػلَّ  إذا صػػرت محبػػوب الحػػق عػػزَّ . ع الثقلػػين ومػػا سػػواىما دنيػػا وأخػػرىمحبػػوب الخليقػػة أجمػػ
 , كمػا أف بغضػهم ينػدرج فػي بغضػو عػزَّ وعػبل, ومحبػتهم مندرجػة فػي محبتػو والخلق تابع للحق جلَّ 

, فػإذا تة جعلػت لػك إرادة شػيء مػن األشػياءالذي ليا فيو إرادة شيء الب. فإذا بلغت المقاـ وجلَّ 
, وعوضػػت دتػك لػذلك الشػيء أزيػل الشػيء وأعػػدـ, وصػرفت عنػو فلػم تعطػو فػي الػدنياتحققػت إرا

ؾ في الفػردوس األعلػى وجنػة , وما تقر بو عيناة وزلفى إلى العلي األعلىعنو األخرى بما يزيدؾ قرب
ىػػػي دار الفنػػػاء ذلػػػك وتأملػػػو وترجػػػوه وأنػػػت فػػػي دار الػػػدنيا التػػػي , وإف كنػػػت لػػػم تطلػػػب المػػػأوى

, وبسػط األرض ورفػع ها وجو الػذي خلػق وبػرأ ومنػع وأعطػى, بل رجاؤؾ وأنت فيوالتكاليف والعناء
في , وربما عوضت عن ذلك بما ىو أدنى منو أو مثلو د والمطلوب والمنىالسماء إذ ذاؾ ىو المرا

, وتحقيػق العػوض فػي نئذ يصدؾ عن ذلػك المطلػوب والمػرادحي, الدنيا بعد انكسار قلبك وبصرؾ
 ., واهلل سبحانو أعلمذكرنا وبينااألخرى على ما 
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 ي قػولػو صػلػى اهلل عػلػيػو و سػػلػم :فػ
 إلػى مػا ال يػريػبػك ((دع مػا يُػريػبػك )) 

 
عزيمػة , فخػذ باليبكا يريبك إذا اجتمع مع ماال ير دع م قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه :

لػم يصػف , فأمػا إذا تجػرد المريػب المشػوب الػذي الذي ال يشػوبها ريػب وال شػك, ودع مػا يريبػك
نك وإف أمػػرت , فػػإف أمػػرت بتناولػػو تناولػػو فػػدو ر فيػػوز القلػػب وحكػػو فتوقػػف فيػػو وانظػػر األمػػعػػن حػػ

ابتػ  عنػد , ارجع إلى الباب و بالكف عنو ومنعت فكف, فليكن ذلك عندؾ كأنو لم يكن ولم يوجد
أف يػذكر ال يحتاج  وجلَّ  , وإف ضعفت عن الصبر أو الموافقة أو الرضا أو الفنا فهو عزَّ ك الرزؽربّ 

نػػافقين والمػػدبرين عنػػو فكيػػف يطعػػم الكفػػار والم وجػػلَّ  , وىػػو عػػزَّ فلػػيا بغافػػل عنػػك وعػػن غيػػرؾ
 أطراؼ النهار.ه في آناء الليل و   أيها المؤمن الموحد المقبل على طاعتو والقائم بأمر ينساؾ 
 

لخلػػق فػػبل تطلبػػو وال تعلػػق قلبػػك بػػو, وال ترجػػو الخلػػق وال ) وجػػو آخػػر ( دع مػػا فػػي أيػػدي ا
, ولػيكن لػك مسػؤوؿ واحػد ومرجػو واحػد بػكوىػو مػا ال يري وجػلَّ  , وخذ مػن فضػل اهلل عػزَّ تخافهم

وب الػذي نواصػي الملػوؾ بيػده وقلػ وجػلَّ  ومخوؼ واحد وموجود واحد وىمة واحدة وىو ربك عػزَّ 
, وحركػػة وجػػلَّ, وىػػم وكػػبلؤه وأمنػػاؤه , وأمػػواؿ الخلػػق لػػو عػػزَّ لخلػػق بيػػده التػػي ىػػي أمػػراء األجسػػادا

, قػاؿ اهلل عػز وجػل : عطائػك ذلػك , وكفهػا عػنوأمػره وتحريكػو وجػلَّ  أيديهم بالعطاء لك بإذنو عػزَّ 
ْعبُػػُدوَف ِمػػن ُدوِف اللَّػػِو اَل َيْمِلُكػػوَف ِإفَّ الَّػػِذيَن تػَ {وقػػاؿ تعػػالى :  .32النسػػاء.}َواْسػػأَُلوْا اللّػػَو ِمػػن َفْضػػِلوِ {

وقػاؿ سػبحانو  .17العنكبػوت.}َلُكْم ِرْزقاً فَابْػتَػُغوا ِعنَد اللَِّو الرمْزَؽ َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا لَػُو ِإلَْيػِو تُػْرَجُعػوفَ 
وقػاؿ تعػالى :  .186البقػرة.}َدَعػافِ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنمي فَِإنمي َقرِيػٌب ُأِجيػُب َدْعػَوَة الػدَّاِع ِإَذا {: 
ِة {وقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى :  .60غػػػػػػػػافر.}اْدُعػػػػػػػػوِني َأْسػػػػػػػػَتِجْب َلُكػػػػػػػػمْ { ِإفَّ اللَّػػػػػػػػَو ُىػػػػػػػػَو الػػػػػػػػرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقػػػػػػػػوَّ

 .37آؿ عمراف.}إفَّ الّلَو يَػْرُزُؽ َمن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَسابٍ {وقاؿ تعالى :  .58الذاريات.}اْلَمِتينُ 
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 ػيػا نػعػوذ باهلل مػنػوي مػكػالػمػة إبػلفػ

 
 

 رأيػػت إبلػػيا اللعػػين فػػي المنػػاـ وأنػػا فػػي جمػػع كثيػػرقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
  إف جػرى القػدر بالشػر فػبل أقػدر أغيػره إلػى لي لعنو اهلل لم تقتلني وما ذنبػي , فقاؿ فهّممت بقتلو
  وكانػت فػأي شػيء بيػدي  إليػو,وأنقلػو وإف جرى بالخير فبل أقدر أغيػره إلػى شػر  إليو,خير وأنقلو 

دمػػيم صػػورتو علػػى صػػورة الخنػػاثي لػػين الكػػبلـ مشػػوه الوجػػو طاقػػات شػػعر فػػي ذقنػػو حقيػػر الصػػورة 
, ثم تبسم في وجهي تبسم خجػل ووجػل وذلػك فػي ليلػة األحػد ثػاني عشػر مػن ذي الحجػة الخلقة

 ., واهلل الهادي لكل خيروخمسمائةمن سنة ستة عشر 
 

 يػمػانػومػؤمػن عػلػى قػدر إابػتػبلء الػ فػي
 

ال يزاؿ اهلل يبتلى عبده المؤمن علػى قػدر إيمانػو، فمػن قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
 والنبػي، ألف إيمانػو أعظػم، النبػيعظم إيمانو وكثر وتزايد عظم ببلؤه، الرسوؿ ببلؤه أعظم من بػبلء 

، كػل واحػد علػى قػدر إيمانػو ويقينػو. الػوليبػبلء ببلؤه أعظم من ببلء البدؿ وببلء البػدؿ أعظػم مػن 
: )إنػػا معشػػر األنبيػػاء أشػػد النػػاس بػػبلء ثػػم األمثػػل صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم  النبػػيوأصػػل ذلػػك قػػوؿ 

الحضػرة وال يغفلػوا  فػيفاألمثل( فيديم اهلل تعالى الػببلء لهػؤالء السػادات الكػراـ حتػى يكونػوا أبػدًا 
ة يحبػػوف الحػػق، والمحػػب أبػػداً ال يختػػار بعػػد محبوبػػو، عػػن اليقظػػة، ألنػػو يحػػبهم، فهػػم أىػػل المحبػػ

إلى  فالببلء خطاؼ لقلوبهم وقيد لنفوسهم، يمنعهم عن الميل إلى غير مطلوبهم والسكوف والركوف
حقهم ذابت أىػويتهم وانكسػرت نفوسػهم وتميػز الحػق مػن الباطػل غير خالقهم، فإذا داـ ذلك في 

 يلػػيلػػذات والراحػػات دنيػػا وأخػػرى بأجمعهػػا إلػػى مػػا واإلرادات، والميػػل إلػػى ال تالشػػهوا فتنػػزوي
، والرضػا بقضػائو، والقناعػة بعطائػو، والصػبر علػى عػزَّ وجػلَّ النفا ويصػير السػكوف إلػى وعػد الحػق 

القلب، فتقػوى شػوكة القلػب، فتصػير الواليػة علػى الجػوارح  يليببلئو، واألمن من شر خلقو إلى ما 
يحقق اإليماف والصبر، ويضعف النفا والهػوى، ألنػو كلمػا إليو، ألف الببلء يقوى القلب واليقين، و 

الػرب تعػالى عنػو  رضي، عزَّ وجلَّ وصل األلم ووجد من المؤمن الصبر والرضا والتسليم لفعل الرب 
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وإذا  .7إبػراىيم.}لَػِئن َشػَكْرُتْم أَلزِيػَدنَُّكمْ {وشكره، فجاءه المدد والزيادة والتوفيق. قاؿ اهلل تعالى : 
شػػهوة مػػن شػػهواتها ولػػذة مػػن لػػذاتها مػػن القلػػب فأجابهػػا القلػػب إلػػى مطلوبهػػا طلػػب تركػػت الػػنفا ب

ذف منػو حصػلت بػذلك غفلػة عػن الحػق تعػالى وشػرؾ ومعصػية، غيػر أمػر مػن اهلل تعػالى وإذلك مػن 
فعمهما اهلل تعالى بالخذالف والببليا وتسليط الخلق،واألوجاع واألمراض واإليذاء والتشويش، فيناؿ  

لب والنفا حت وإف لم يجب القلب والنفا إلػى مطلوبهػا حتػى يأتيػو اإلذف مػن كل واحد من الق
حػػق المرسػػلين واألنبيػػاء، علػػيهم  فػػيصػػريح  ووحػػيحػػق األوليػػاء،  فػػيبإلهػػاـ  عػػزَّ وجػػلَّ قبػػل الحػػق 

الصػػبلة والسػػبلـ، فعمػػل ذلػػك عطػػاء ومنعػػاً، وعمهمػػا اهلل بالرحمػػة والبركػػة، والعافيػػة والرضػػا، والنػػور 
وأحػذر  وأحفظػومة من اآلفات، والنصر على األعداء فػاعلم ذلػك بللقرب والغنى والسوالمعرفة، وا
 ذلػك إذف المػولى جػلَّ  فػيالمسػارعة إلػى إجابػة الػنفا والهػوى، بػل توقػف وترقػب  فػيالببلء جداً 

 الدنيا والعقبى إف شاء اهلل تعالى. فيجبللو، فتسلم 
 

 فػي الػرضػا بػما قػسػػم اهلل تػعػالػى
 

أرض بالػػدوف وألزمػػو جػػداً حتػػى يبلػػ  الكتػػاب أجلػػو ػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : قػػػاؿ رضػػ
فتنقل إلى األعلى واألنفا، وبها تهنأ وفيو تبقى وتحفت ببل عناء دنيا وأخػرى وال تبعػة وال عػدوى، 

 ثم تترقى من ذلك إلى ما ىو أقر عيناً منو وأىنأ.
الطلب والجد  فييا بقسم ال تنالو بحرصك وأعلم أف القسم ال يفوتك بترؾ الطلب، وما ل

الحاؿ وأرض بػو، ال تأخػذ بػك حتػى تػؤمر، وال تعطػى بػك حتػى تػؤمر، وال  وألـزواالجتهاد، فاصبر 
ر منك من الخلق ألنك بذلك تظلم والظالم ال ال تسكن بك، فتبتلى بك وبمن ىو شتتحرؾ بك و 

دار  فػيألنػك  .129األنعػاـ.}بَػْعػَض الظَّػاِلِميَن بَػْعضػاً  وََكػَذِلَك نُػػَولمي{: عػزَّ وجػلَّ يغفل عنو قاؿ اهلل 
دقيق شوكتو، كثير جنده نافذة مشيئتو قاىر حكمو باؽ ملكو دائم سلطانو ملك عظيم أمره شديدة 

 .3سػبأ .}اَل يَػْعُزُب َعْنُو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َواَل ِفػي اأْلَْرضِ { علمو بالغة حكمتو عدؿ قضاؤه
يجاوزه ظلم ظالم فأنت أعظمهم ظلماً وأكبرىم جريمة، ألنك أشركت بتصرفك فيك وفى خلقو ال 

 وقػاؿ تعػالى: .13لقماف.}اَل ُتْشِرْؾ بِاللَِّو ِإفَّ الشمْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيمٌ { : بهواؾ. قاؿ اهلل تعالى عزَّ وجلَّ 
أتق الشػرؾ جػداً . 116_48النساء.}وَف َذِلَك ِلَمن َيَشاءُ ِإفَّ الّلَو اَل يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما دُ {

خلوتػك وجلوتػك. وأحػذر المعصػية  فػيحركاتك وسػكناتك وليلػك ونهػارؾ،  فيوال تقربو، واجتنبو 
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 عػػػزَّ وجػػػلَّ الجػػػوارح والقلػػػب واتػػػرؾ اإلثػػػم مػػػا ظهػػػر منػػػو ومػػػا بطػػػن. ال تهػػػرب منػػػو  فػػػيالجملػػػة  فػػػي
حكمػػو فيخػػذلك، وال تغفػػل عنػػو فينبهػػك  فػػيوتتهمػػو قضػػائو فيقصػػمك،  فػػيفيػػدركك، وال تنازعػػو 
دينػػو بهػػواؾ فيرديػػك ويظلػػم قلبػػك،  فػػيداره حادثػػة فيهلكػػك، وال تقػػل  فػػيويبتليػػك، وال تحػػدث 

وأىلػػك وجيرانػػك  وشػػهواتكويسػػلب إيمانػػك ومعرفتػػك، ويسػػلط عليػػك شػػيطانك ونفسػػك وىػػواؾ 
قيػة ىوامهػا فيػنغص عيشػك خبلءؾ وجميع خلقو حتى عقارب دارؾ وحياتهػا وجنهػا وبوأصحابك وأ

 العقبى. فيالدنيا ويطيل عذابك  في
 فػي الػحػث عػلػى مػبلزمػة بػاب اهلل تػعػالػى

 
جدًا، وألـز بابو حقػاً وأبػذؿ  عزَّ وجلَّ أحذر معصية اهلل قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

مطرقػاً، غيػر نػاظر إلػى خلقػو وال طاعتو معتذرًا متضرعاً مفتقراً خاضعاً، متخشعاً  فيطوقك وجهدؾ 
تابع لهواؾ، وال طالب لؤلعػواض دنيػا وأخػرى، وال ارتقػاء إلػى المنػازؿ العاليػة والمقامػات الشػريفة، 
واقطع بأنك عبػده والعبػد ومػا ملػك لمػواله، ال يسػتحق عليػو شػيئاً مػن األشػياء، أحسػن األدب وال 

ال مؤخر لما قدـ، يأتيك مػا قػدر لػك عنػد تتهم موالؾ، فكل شئ عنده بمقدار، ال مقدـ لما أخر و 
وقتو وأجلو إف شئت أو أبيت، ال تشره على ما سيكوف لك، وال تطلب وتلهف على ما ىو لغيرؾ، 
فما ليا ىو عندؾ ال يخلو إما أف يكوف لك أو لغيرؾ، فإف كػاف لػك فهػو إليػك صػائر وأنػت إليػو 

نػو مصػروؼ وىػو عنػك مػوؿ فػأنى مقاد ومسػير، فاللقػاء عػن قريػب حاصػل، ومػا لػيا لػك فأنػت ع
وقتػػػك  فػػػي عػػػزَّ وجػػػلَّ صػػػدده مػػػن طاعػػػة مػػػوالؾ بلكمػػػا الػػػتبلؽ فاشػػػغل بإحسػػػاف األدب فيمػػػا أنػػػت 

نَػْيػَك ِإلَػى َمػا {:  الحاضر، وال ترفع رأسك وال تمل عنقك إلى ما سواه. قاؿ اهلل تعالى َواَل َتُمدَّفَّ َعيػْ
ُهْم زَْىَرَة ا ٌر َوأَبْػَقػىَمتػَّْعَنا ِبِو َأْزَواجاً ممنػْ نَيا لِنَػْفِتنَػُهْم ِفيِو َوِرْزُؽ رَبمَك َخيػْ ؾ فقػد نهػا. 131طػػو.}ْلَحَياِة الدُّ

عػػن االلتفػػات إلػػى غيػػر مػػا أقامػػك فيػػو ورزقػػك مػػن طاعتػػو وأعطػػاؾ مػػن قسػػمو ورزقػػو عػػزَّ وجػػلَّ اهلل 
ى تتػنهم بػو، ورضػاؾ قسػمك خيػر لػك وأبقػى وأبػرؾ وأحػر فوفضلو، ونبهك أف ما سوى ذلك فتنػة ا

ومػػرادؾ ومرامػػك، وشػػهوتك ومنػػاؾ،  وأولػى، فلػػيكن ىػػذا دأبػػك ومتقلبػػك ومثػػواؾ، وشػػعارؾ ودثػػارؾ
ل بو كل المراـ، وتصل بو إلى كل مقاـ وترقى بو إلى كل خير ونعيم وطريف وسرور ونفيا. قػاؿ تن

وال  .17السػجدة.}َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ َفبَل تَػْعَلُم نَػْفٌا مَّا ُأْخِفَي َلُهم ممن قُػرَِّة َأْعُيٍن َجَزاء بِ {:  اهلل تعالى
عػزَّ عمل بعد العبادات الخما وتػرؾ الػذنوب، وال أجمػع وال أعظػم وال أشػرؼ وال أحػب إلػى اهلل 

 بمنو. ويرضى، وال أرضى عنده مما ذكرنا لك، وفقنا اهلل وإياؾ لما يحب وجلَّ 
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 فػي شػػجػرة اإليػمػاف
ال تقولن يا فقير اليػد، يػا مػولى عنػو الػدنيا وأبناؤىػا، يػا :  قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه

  فػي خامل الذكر بين ملوؾ الدنيا وأربابها، يا جائع يا نايع يا عرياف الجسد يا ظمآف الكبد يا مشتتاً 
كػػل زاويػػة مػػن األرض مػػن مسػػجد وبقػػاع خػػراب، ومػػردوداً مػػن كػػل بػػاب، ومػػدفوعاً عػػن كػػل مػػراد، 

إف اهلل تعالى أفقرني وذوى عنى الػدنيا وغرنػي، وتركنػي و كل حاجة مراـ. قلب فيومنكسرًا ومزدحماً 
وقبلني وفرقني ولم يجمعني، وأىػانني ولػم يعطنػي مػن الػدنيا كفايػة، وأخملنػي ولػم يرفػع ذكػرى بػين 

 ليلػػو ونهػػاره، وفضػػلو علػػيّ  فػػينعمػػة منػػو سػػابغة يتقلػػب فيهػػا  غيػػري، وأسػػبل علػػى وإخػػوانيالخليقػػة 
بلنػا مسػلماف مؤمنػاف ويجمعنػا أبونػا آدـ وأمنػا حػواء عليهمػا السػبلـ، أمػا أنػت وك دياريوعلى أىل 

فقد فعل اهلل ذلك بك، ألف طينتك حرة وندى رحمة اهلل متدارؾ عليك من الصػبر والرضػا واليقػين 
والموافقػػة والعلػػم وأنػػوار اإليمػػاف والتوحيػػد متػػراكم لػػديك، فشػػجرة إيمانػػك وغرسػػها وبػػذرىا ثابتػػة 

زيػادة ونمػو، فػبل حاجػة  فػيكػل يػـو   فهػيمثمرة متزايدة متشػعبة غضػة مظللػة متفرعػة، مكينة مورقة 
 فػيبها إلى سباطة وعلف لتنمى بها وتربى، وقػد فػرغ اهلل عػزَّ وجػلَّ مػن أمػرؾ علػى ذلػك، وأعطػاؾ 

العقبػػى ممػػا ال عػػين رأت وال أذف سػػمعت وال  فػػياآلخػػرة دار البقػػاء وخولػػك فيهػػا، وأجػػزؿ عطػػاءؾ 
َفبَل تَػْعَلُم نَػْفٌا مَّا ُأْخِفَي َلُهم ممػن قُػػرَِّة َأْعػُيٍن َجػَزاء ِبَمػا َكػانُوا {قاؿ اهلل تعالى:  بشر. خطر على قلب

، ىىالمنػػػاالػػػدنيا مػػػن أداء األوامػػػر، والصػػػبر علػػػى تػػػرؾ  فػػػيمػػػا عملػػػوا  أي .17السػػػجدة.}يَػْعَملُػػػوفَ 
أعطػاه اهلل  الػذي. وأمػا الغيػر جميػع األمػور فػيالمقػدور، والموافقػة لػو  فػيوالتسليم والتفويض إليو 

الػػدنيا وخولػػو ونعمػػو بهػػا وأسػػب  عليػػو فضػػلو فعػػل بػػو ذلػػك، ألف محػػل إيمانػػو أرض سػػبخة  عػػزَّ وجػػلَّ 
وصػػخر ال يكػػاد يثبػػت فيهػػا المػػاء وتنبػػت فيهػػا األشػػجار، ويتربػػى فيهػػا الػػزرع والثمػػار فصػػب عليهػػا 

يا وحطامهػا لػيحفت بهػا مػا أنبػت فيهػا أنواع سباطو وغيرىا مما يربى بو النبات واألشجار، وىى الدن
ت واألشػػجار، وانقطعػػػت مػػن شػػجرة اإليمػػػاف وغػػرس األعمػػاؿ، فلػػػو قطػػع ذلػػػك عنهػػا لجػػف النبػػػا

اؿ جشػرة إيمػػاف الغنػى ضػػعيفة المنبػت وخػػمريػػد عمارتهػا، ف عػػزَّ وجػلَّ ت الػػديار، وىػو الثمػار، فخربػ
ا تػرى عنػده مػن الػدنيا وأنػواع عما ىو مشحوف بو منبت شجرة إيمانك يػا فقيػر، فقوتهػا وبقاؤىػا بمػ

النعػػيم، فلػػو قطػػع ذلػػك عنػػو مػػع ضػػعف الشػػجرة جفػػت، فكػػاف كفػػراً وجحػػوداً وإلحاقػػاً بالمنػػافقين 
إلػػى الغنػػى عسػػاكر الصػػبر والرضػػا واليقػػين  عػػزَّ وجػػلَّ إال أف يبعػػث اهلل  والمرتػػدين والكفػػار، اللهػػمَّ 

ذ ال يبػػالى بانقطػػاع الغنػػى والنعػػيم، واهلل والتوفيػػق والعلػػم وأنػػواع المعػػارؼ فيقػػوى اإليمػػاف بهػػا فحينئػػ
 الموفق. الهادي
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 ػن كػشػػف الػبػرقػع عػن الػوجػوفػي الػنػهػي ع

 
ال تكشف البرقع والقناع عػن وجهػك حتػى تخػرج مػن قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

ؾ، فتفنػى عػن جميػع األحػواؿ ويػزوؿ ىػواؾ، ثػم تػزوؿ إرادتػك ومنػا فػيالخلق وتػوليهم ظهػر قلبػك 
 عزَّ وجػلَّ فتمتلئ بو  عزَّ وجلَّ األكواف دنيا وأخرى، فتصير كإناء منثلم ال يبقى فيك غير إرادة ربك 

ال مػػدخل وجعلػػت و قلبػػك مكػػاف  فػػيوبحكمػػو، إذا خػػرج الػػزور دخػػل النػػور، فػػبل يكػػوف لغيػػر ربػػك 
احة صدرؾ إلػى بواب قلبك، وأعطيت سيف التوحيد والعظمة والجبروت، فكل من رأيتو دنا من س

دنيػػاؾ وأخػػراؾ  فػػيؾ وإرادتػػك ومنػػابػػاب قلبػػك نػػدرت رأسػػو مػػن كاىلػػو فػػبل يكػػوف لنفسػػك وىػػواؾ 
، والوقػػوؼ معػػو عػػزَّ وجػػلَّ عنػػدؾ رأس امتثػػاؿ وال كلمػػة مسػػموعة، ال أرى متبػػع إال إتبػػاع أمػػر الػػرب 

ره ال عبد الخلػق وأم عزَّ وجلَّ قضائو وقدره، فتكوف عبد الرب  فيقضائو وقدره، بل الفناء بوالرضا 
العظمػػة  وخنػػادؽضػػربت حػػوؿ قلبػػك سػػرادقات الغيػػرة  ، فػػإذا اسػػتمر األمػػر فيػػك كػػذلكوآرائهػػم

،  عػزَّ وجػلَّ وسلطاف الجبروت، وحف بجنود الحقيقػة والتوحيػد، ويقػاـ دوف ذلػك حػراس مػن الحػق 
اطلػة، الب واألمػانيتطلب القلب من الشػيطاف والػنفا والهػوى، واإلرادات  كيبل يخلص الخلق إلى

 ،والػػدعاوى الكاذبػػة الناشػػػئة مػػن الطبػػاع والػػػنفا اآلمػػرة بالسػػوء، والضػػػبلالت الناشػػئة مػػن الهػػػوى
القػػدر مجػػئ الخلػػق وتػػواترىم إليػػك وتتػػابعهم وتطػػابقهم عليػػك، ليصػػيبوا مػػن  فػػيفحينئػػذ إف كػػاف 

العػػادة األنػػوار البلئحػػة والعبلمػػات المنيػػرة والحكػػم البالغػػة، ويػػروا مػػن الكرامػػات الظػػاىرة وخػػوارؽ 
عػزَّ عبػادة ربهػم  فػيبذلك مػن القربػات والطاعػات والمجاىػدات والمكايػدات  واالمستمرة، ويزداد

، حفظػػت عػػنهم أجمعػػين وعػػن ميػػل الػػنفا إلػػى ىواىػػا، وعجبهػػا ومباىاتهػػا، وتعاظمهػػا بػػالتكبر وجػػلَّ 
وكػػذلك إف قػػدر مجػػئ زوجػػة حسػػناء جميلػػة بكفايتهػػا  ،بهػػم وبقبػػولهم لػػك وإقبػػاؿ وجػػوىهم إليػػك

ة مهنػاة ا وأىلهػا، وصػارت عنػدؾ موىبػة مكفػاسائر مؤنتها حفظت من شرىا وحمل أثقالها وأتباعهػو 
الغيب، فتكػوف لػك مسػخرة،  فيمنقاة مصفاة من الغش والخبث والغل والحقد والغضب والخيانة 

ذريػة طيبػة وىى وأىلها محمولة عنك مؤنتها، مدفوعة عنك أذيتها، وإف قدر منها ولػد كػاف صػالحاً 
َىػػْب لَنَػػا ِمػػْن َأْزَواِجنَػػا { وقػػاؿ تعػػالى:. 90األنبيػػاء.}َوَأْصػػَلْحَنا لَػػُو َزْوَجػػوُ { : عػػين. قػػاؿ اهلل تعػػالى قػػرة

. 6مػريم.}َواْجَعْلػُو َربم َرِضػّياً { وقػاؿ تعػالى:. 74الفرقػاف.}َوُذرميَّاتَِنا قُػرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلنَػا لِْلُمتَِّقػيَن ِإَمامػاً 
حقػك إف دعػوت بهػا أو لػم  فػيىػذه اآليػات معمػواًل بهػا مسػتجابة  فػي التػيفتكوف ىذه الػدعوات 
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، وأولى من يعامل بهذه النعمة ويقابل بها من كاف أىبلً لهذه المنزلة، محلها وأىلها في ىيتدع، إذ 
ىػػذا المقػػاـ وقػػدر لػػو مػػن الفضػػل والقػػرب ىػػذا المقػػدار، وكػػذلك إف قػػدر مجػػئ شػػئ مػػن  فػػيوأقػػيم 

عػػزَّ مػن تناولػػو وتصػفيتو لػػك بفعػل اهلل  يضػػر إذ ذاؾ، فمػا ىػػو قسػمك منهػػا فبلبػدّ الػدنيا وإقبالهػا ال 
، وورود األمػػر يتناولػػو وأنػػت ممتثػػل لؤلمػػر مثػػاب علػػى تناولػػو، كمػػا تثػػاب علػػى فعػػل صػػلوات وجػػلَّ 

الفرض وصياـ الفرض، وتػؤمر فيمػا لػيا بقسػمك منهػا بصػرفو إلػى أربابػو مػن األصػحاب والجيػراف 
الحػاؿ، فػاألحواؿ تكشػفها  الفقراء منهم وأصحاب األقسػاـ علػى مػا يقتضػى واإلخواف المستحقين

فحينئذ تكوف مػن أمػرؾ علػى بيضػاء نقيػة ال غبػار عليهػا وال تلبػيا  وتميزىا، ليا الخبر كالمعاينة.
وال تخليط وال شك وال ارتياب، فالصبر الصبر، الرضا الرضا، حفت الحاؿ حفت الحاؿ، الخمػوؿ 

مود، السكوت السكوت، الصموت الصموت، الحػذر الحػذر، النجػا النجػا، الخموؿ، الخمود الخ
الوحا الوحا، اهلل اهلل ثم اهلل، اإلطراؽ اإلطراؽ اإلغماض اإلغماض الحيػاء الحيػاء إف يبلػ  الكتػاب 

بحػار الفضػائل والمػنن والرحمػة ثػم  فػيأجلو، فيؤخذ بيدؾ فتقدـ وينزع عنك مػا عليػك ثػم تغػوص 
إعبلـ ب المدنية، ثم تقرب وتحدث فيو بػك األنوار واألسرار والعلـو والغرائتخرج منها فتخلع علي

. 54يوسف.}ِإنََّك اْليَػْوـَ َلَديْػَنا ِمِكيٌن َأِمينٌ {وإلهاـ وتكلم وتعطى وتغنى وتشجع وترفع، وتخاطب بػ 
حين خوطب بهذا الخطاب على لساف ملك مصر  عليو السبلـفحينئذ أعتبر حالة يوسف الصديق 

علػى  عػزَّ وجػلَّ مها وفرعونها، كاف لساف الملك قائبلً معبراً بهذا الخطاب والمخاطب ىو اهلل وعظي
ليػػو المالػػك الظػػاىر وىػػو ملػػك مصػػر، وملػػك الػػنفا وملػػك المعرفػػة والعلػػم لسػػاف المعرفػػة، سػػلم إ

نمػػا وََكػػَذِلَك َمكَّ {:  ملػػك الملػػك فػػي. قػػاؿ تعػػالى عػػزَّ وجػػلَّ والقربػػة والخصوصػػية وعلػػو المنزلػػة عنػػده 
َهػا َحْيػُث َيَشػاُء ُنِصػيُب ِبَرْحَمِتنَػا َمػن {أرض مصػر  فػي أي. 56يوسػف.}لُِيوُسَف ِفي اأَلْرضِ  يَػَتبَػػوَّأُ ِمنػْ

َكػَذِلَك لَِنْصػِرَؼ َعْنػُو { ملػك الػنفا: فػيقػاؿ تعػالى . 56يوسػف.}نََّشاء َواَل ُنِضيُع َأْجػَر اْلُمْحِسػِنينَ 
 ملػػك المعرفػػة والعلػػم: فػػيوقػػاؿ تعػػالى . 24يوسػػف.}ِعَباِدنَػػا اْلُمْخَلِصػػينَ السُّػػوَء َواْلَفْحَشػػاء ِإنَّػػُو ِمػػْن 

. 37يوسػف.}َذِلُكَما ِممَّا َعلََّمِني رَبمي ِإنمي تَػرَْكُت ِملََّة قَػْوـٍ الَّ يُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َوُىم بِاآلِخَرِة ُىْم َكػاِفُروفَ {
الحػػت األوفػػر، مػػن العلػػم األعظػػم،  فػػإذا خوطبػػت بهػػذا الخطػػاب يػػا أيهػػا الصػػديق األكبػػر، أعطيػػت

فا وغيرىػػا مػػن ومنحػػت وىنيػػت بػػالتوفيق والمػػنن والقػػدرة والواليػػة العامػػة، واألمػػر النافػػذ علػػى الػػن
دار السػبلـ والجنػة  فياألخرى  فيالدنيا قبل اآلخرة. وأما  فيلو األشياء األشياء والتكوين، بإذف إ

ال غايػػة لػػو وال منتهػػى، واهلل  الػػذينػػة، وىػػو المنػػى العليػػا، فػػالنظر إلػػى وجػػو المػػولى الكػػريم زيػػادة وم
 الموفق لحقائق ذلك، إنو رؤوؼ رحيم.
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 ػر ثػمػرتػاففػي أف الػخػيػر و الػشػّ 

 
أجعػػل الخيػػر والشػػر ثمػػرتين مػػن غصػػنين مػػن شػػجرة قػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 

يحمػل  التػياألرض  ونػواحيواألقػاليم واحدة، أحػد الغصػنين يثمػر حلػوا واآلخػر مػرًا، فػاترؾ الػببلد 
إليهػػا ىػػذه الثمػػار المػػأخوذة مػػن ىػػذه الشػػجرة، وابعػػد منهػػا ومػػن أىلهػػا واقتػػرب مػػن الشػػجرة وكػػن 

، وأعػػرؼ الغصػػنين والثمػػرتين والجػػانبين، فكػػن إلػػى جانػػب الغصػػن اسائسػػها وخادمهػػا القػػائم عنػػدى
ـ إلػػى جانػػب الغصػػن اآلخػػر المثمػػر حلػػوًا، فحينئػػذ يكػػوف غػػذاؤؾ وقوتػػك منهػػا، واجتنػػب أف تقػػد

دعػة وأمػن وراحػة وسػبلمة مػن  فػيفتأكل من ثمرتو فتهلك من مرارتهػا، فػإذا دمػت علػى ىػذا كنػت 
اآلفات كلهػا، إذ اآلفػات وأنػواع الببليػا تتولػد مػن تلػك الثمػرة المػرة، وإذا غبػت عػن تلػك الشػجرة 

لحلوة من المرة ىنا زة اوقدـ بين يديك من تلك الثمرتين وىى مخلطة غير متمي اآلفاؽ فيوىمت 
، فربما وقعت يدؾ على المرة فأدنيتها من فيػك فأكلػت منهػا جػزءاً ومضػغتو، فسػرت فتناولت منها
عروقػػك وأجػػزاء  فػػيأعمػػاؽ لهواتػػك وبػػاطن حلقػػك وخياشػػيمك، فعملػػت فيػػك وسػػرت  المػػرة إلػػى

 فػيسػرى من فيك وغسل أثره ال ينفع ال ويػدفع عنػك مػا قػد  الباقيجسدؾ فهلكت بها، ولفظك 
أجػػػزاء جسػػػدؾ  فػػػيجسػػػدؾ وال ينفعػػػك، وإف أكلػػػت ابتػػػداء مػػػن الثمػػػرة الحلػػػوة وسػػػرت حبلوتهػػػا 

وانتفعػػت بهػػا وسػػررت فػػبل يكفيػػك ذلػػك، فبلبػػد تتنػػاوؿ غيرىػػا ثانيػػاً، فػػبل تػػأمن أف تكػػوف الثانيػػة مػػن 
ا قربهػ فػيالبعد عن الشجرة والجهل بثمرتهػا والسػبلمة  فيالمرة فيحل بك ما ذكرتو لك، فبل خير 
:  عػزَّ وجػلَّ ، واهلل ىػو فاعلهمػا ومجريهمػا. قػاؿ اهلل عػزَّ وجػلَّ والقياـ معها، فالخير والشر بفعل اهلل 

: )اهلل خلػق الجػازر صػلى اهلل عليػو وسػلم  النبػيوقػاؿ  .96الصػافات.}َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَمػا تَػْعَملُػوفَ {
اْدُخلُػػػوْا اْلَجنَّػػػَة ِبَمػػػا ُكنػػػُتْم {:  عػػػالىوكسػػػبهم. قػػػاؿ ت عػػػزَّ وجػػػلَّ وجػػػزوره( وأعمػػػاؿ العبػػػاد خلػػػق اهلل 

سػبحانو مػا أكرمػو وأرحمػو أضػاؼ العمػل إلػيهم وأنهػم اسػتحقوا الػدخوؿ إلػى  .32النحػل.}تَػْعَمُلوفَ 
 الدنيا واآلخرة. فيالجنة بعملهم، وىو بتوفيقو ورحمتو لهم 

رسػػوؿ اهلل   : )ال يػػدخل الجنػػة أحػػد بعملػػو، فقيػػل لػػو وال أنػػت يػػاصػػلى اهلل عليػػو وسػػلم قػػاؿ 
حػديث عائشػة  فػيذلػك  ( مػرويووضػع يػده علػى رأسػو ،اهلل برحمتو يتغمدني: وال أنا إال أف  فقاؿ
قػدره، حمػاؾ  فػيممتثبلً ألمره منتهيػاً لنهيػو مسػلماً لػو  عزَّ وجلَّ اهلل عنها، فإذا كنت طائعاً هلل  رضي

 فقولػػو تعػػالى: أمػػا دنيػػااء جميعهػػا دينػػاً ودنيػػا. عػػن شػػره وتفضػػل عليػػك بخيػػره وحمػػاؾ عػػن األسػػو 
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فقولػو عػزَّ وأمػا دينػاً . 24يوسف.}َكَذِلَك لَِنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصينَ {
من . مػؤ 147. النسػاء }مَّا يَػْفَعُل اللّػُو ِبَعػَذاِبُكْم ِإف َشػَكْرُتْم َوآَمنػُتْم وََكػاَف اللّػُو َشػاِكراً َعِليمػاً {:  وجلَّ 

حمػػل المزيػػد أيضػػاً ألنػػو  فػػيشػػاكر مػػا يفعػػل الػػببلء عنػػده وىػػو إلػػى العافيػػة أقػػرب مػػن الػػببلء، ألنػػو 
اآلخرة  فيفإيمانك يطفئ لهب النار .7إبراىيم.}لَِئن َشَكْرُتْم أَلزِيَدنَُّكمْ {:  عزَّ وجلَّ شاكر. قاؿ اهلل 

إال أف يكػػوف العبػػد مػػن  اللهػػمَّ   ا الػػدني فػػيعقوبػػة كػػل عػػاص، فكيػػف ال يطفػػئ نػػار الببليػػا  ىػػي التػػي
المختارين للوالية واالصػطفاء واالجتبػاء، فبلبػد مػن الػببلء ليصػفى بػو مػن خبػث الهػوى  المجذوبين

والميػػل إلػػى الطبػػاع، والركػػوف إلػػى شػػهوات الػػنفا ولػػذاتها، والطمأنينػػة إلػػى الخلػػق والرضػػا بقػػربهم، 
ى يػػذوب جميػػع ذلػػك، ويتنظػػف القلػػب والسػػكوف إلػػيهم والثبػػوت معهػػم والفػػرح بهػػم، فيبتلػػى حتػػ

موارد الغيب من أنواع األسرار والعلـو وأنػوار و ومعرفتو  عزَّ وجلَّ بخروج الكل، ويبقى توحيد الرب  
مَّػػػا َجَعػػػَل اللَّػػػُو ِلَرُجػػػٍل ممػػػن قَػْلبَػػػػْيِن ِفػػػي { : عػػػزَّ وجػػػلَّ القػػػرب، ألنػػػو بيػػػت ال يسػػػعو اثنػػػاف، قػػػاؿ اهلل  

ِإفَّ اْلُملُػػػػوَؾ ِإَذا َدَخلُػػػوا قَػْريَػػػػًة َأْفَسػػػُدوَىا َوَجَعلُػػػػوا َأِعػػػزََّة َأْىِلَهػػػػا { لى:وقػػػػاؿ تعػػػا. 4األحػػػزاب.}َجْوِفػػػوِ 
فػػأخرجوا األعػػزة عػػن طيػػب المنػػازؿ ونعػػيم العػػيش، وكانػػت الواليػػة علػػى القلػػب . 34النمػػل.}َأِذلَّػػةً 

ت فزالػت واألباطيػل والترىػا المعاصيللشيطاف والهوى والنفا والجوارح متحركة بأمرىم من أنواع 
 ىػػي التػػيالقلػػب وتنظفػػت السػػاحة  ىػػي التػػيتلػػك الواليػػة فسػػكنت الجػػوارح وفرغػػت دار الملػػك 

ناً للتوحيػػػػد والمعرفػػػػة والعلػػػػم. وأمػػػػا السػػػػاحة فمهػػػػبط المػػػػوارد الصػػػػدر. فأمػػػػا القلػػػػب فصػػػػار مسػػػػك
: )إنػػا  صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم النبػػيوالعجائػػب مػػن الغيػػب، كػػل ذلػػك نتيجػػة الببليػػا وثمراتهػػا، قػػاؿ 

: )أنػا أعػرفكم بػاهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم شر األنبياء أشد الناس ببلء ثم األمثل فاألمثل( وقػاؿ معا
مػػرأى مػػن الملػػك ال  فػػيوأشػدكم منػػو خوفػػاً( فكػػل مػػن قػرب مػػن الملػػك اشػػتد خطػػره وحػذره، ألنػػو 

بػأجمعهم كشػخص واحػد ال  عػزَّ وجػلَّ يخفى عليو تصاريفو وحركاتػو. فػإف قلػت: فالخليقػة عنػد اهلل 
 فائدة لهذا الكبلـ   فأييخفى عليو منهم شئ، 

: لما علت منزلتو وشرفت رتبتو عظم خطره، ألنػو وجػب عليػو شػكر مػا أواله مػن  فنقوؿ لك
طاعتػو. قػاؿ  فػيشػكره وذلػك نقصػاف  فػير ضلو فػأدنى اآللتفػات عػن خدمتػو تقصػيجسيم نعمو وف

نَػػػػػٍة ُيَضػػػػػاَعْف َلَهػػػػػا اْلَعػػػػػَذاُب يَػػػػػا ِنَسػػػػػاء النَّبِػػػػػيم َمػػػػػن يَػػػػػْأِت ِمػػػػػنكُ { :عػػػػػزَّ وجػػػػػلَّ اهلل  نَّ ِبَفاِحَشػػػػػٍة مُّبَػيػم
صػلى اهلل عليػو  بػالنبيعليهن باتصالهن  عزَّ وجلَّ قاؿ ذلك لهن لتماـ نعمو . 30األحزاب.}ِضْعَفْينِ 
لَػْيَا  {وقربو، تعػالى اهلل علػواً كبيػراً عػن التشػبيو بخلقػو  عزَّ وجلَّ فكيف من كاف مواصبلً باهلل وسلم 
 .الهاديواهلل . 11الشورى.}ِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ َكِمْثلِ 
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 فػي تػفػصػيػل أحػواؿ الػمػريػد

 
ور والدعػػػة والحبػػػور، واألمػػػن ر أتريػػػد الراحػػػة والسػػػقػػػػاؿ رضػػػػي اهلل تػعػػػػالى عػنػػػػو و أرضػػػػاه : 

الهػػوى كيػػر السػػبك والتػػذويب وتمويػػت الػػنفا ومجانبػػة   فػػيوالسػػكوف والنعػػيم والػػدالؿ وأنػػت بعػػد 
  علػى رسػلك وإزالة المرادات واألعواض دنيا وأخرى وقد بقيت فيك بقية من ذلك ظاىرة الئحػة 

قػد بقيػت عليػك منػو وفيػك ذرة ومنػو ، يا مترقب الباب مسدود إلى ذلػك، و يا مستعجل مهبًل مهبل
، ص نواةالدنيا مقدار م المكاتب عبد ما بقى عليو درىم، أنت مصدود عن ذلك ما بقى عليك من

األشػياء وتشػوؽ نفسػك إلػى  والػدنيا ىػواؾ ومػرادؾ، ورؤيتػك بشػئ مػن األشػياء أو طلبػك بشػئ مػن
بػاب اإلفنػاء، فاسػكن حتػى  فػيشئ من األعواض دنيا وأخرى، فمػا داـ فيػك شػئ مػن ذلػك فأنػت 

وتكمػل صػياغتك وتجلػى وتكسػى وتطيػب  لػى التمػاـ والكمػاؿ، فتخػرج مػن الكيػريحصل الفنػاء ع
فتػؤانا . 54يوسف.}ِإنََّك اْليَػْوـَ َلَديْػَنا ِمِكيٌن َأِمينٌ {:  الملك األكبر فتخاطب لىوتبخر، ثم ترفع إ

م من الفضل ومنو وتسقى وتقرب وتػدنى وتطلػع علػى األسػرار وىػى عنػك ال تخفػى عطوتبلطف، وت
قػة مبتذلػة متداولػة من ذلك عػن جميػع األشػياء. أال تػرى إلػى قراضػة الػذىب متفر  تني بما نعطيفتغ

العطػػارين والبقػػالين والقصػػابين والػػدباغين والنقػػاطين والكناسػػين والكفػػافين  ة رائحػػة فػػي أيػػديغاديػػ
كيػر الصػائ  فتػذوب ىنػاؾ   فػيأصحاب الصنائع النفيسة والرذيلة الدنية الخبيثة، ثم تجمع فتجعػل 

بإشػعاؿ النػػار عليهػا، ثػػم تخػرج منػػو فتطػرؽ وترقػػق وتطلػع وتصػػاؾ فتجعػل حليػػاً، ثػم تجلػػى وتطيػػب 
الخػزائن والصػناديق واألحقػاؽ وتحلػى بهػا  فػيبلؽ ير المواضع واألمكنة مػن وراء األغػخ فيترؾ فت

، وقد تكوف العروس للملك األعظم فتنقل القراضة من ىذه إلى قػرب الملػك  العروس وتزين وتكـر
األقػدار فيػك ورضػيت  ا أنػت يػا مػؤمن إذا صػبرت علػى مجػاريومجلسو بعد السبك والػدؽ، ىكػذ

الدنيا، فتنعم بالمعرفة والعلـو واألسرار،  في عزَّ وجلَّ جميع األحواؿ قربت إلى موالؾ  فيبالقضاء 
جػوار اهلل وداره  فػياآلخرة دار السبلـ مع األنبياء والصديقين والشهداء والصػالحين    فيوتسكن 
فو وكرمو ، فاصبر وال تستعجل، وأرض بالقضاء وال تتهم، فسينالك برد عفو اهلل ولطعزَّ وجلَّ وقربو 

 بمنو تعالى.
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 فػي قػولػو صلى اهلل عليو وسلم كػاد الػفػقػر أف يػكػوف كػفػرا

 
 ،ويسػػلم األمػػور كلهػػا إليػػو عػػزَّ وجػػلَّ اهلل يػػػؤمن العبػػد بػػقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 

ؤمن بقولػو ويػ ،ومػا أخطػأه لػم يكػن ليصػبو ،يخطئػون لبو لػم يكػاويعتقد تسهيل الرزؽ منو وأف ما أصػ
 َوَمن يَػتَِّق اللََّو َيْجَعل لَُّو َمْخَرجاً * َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهوَ {لَّ عزَّ وج
لَّ ثػم يبتليػو اهلل عػزَّ وجػ نػىافيػة والغعويػؤمن بػو وىػو فػي حػاؿ ال كويقوؿ ذل .3–2الطبلؽ.}َحْسُبوُ 

قولػو صػلى اهلل عليػو ق هما عنػو فحينئػذ يتحقػفسػؤاؿ والتضػرع فػبل يكشػي الفيأخذ فػالببلء والفقر ب
ركػػو بالعافيػػة والغنػػى أدفمػػن تلطػػف اهلل بػػو كشػػف عنػػو مػػا بػػو ف (راً كػػاد الفقػػر أف يكػػوف كفػػ: )م وسػػل
بػػبلءه وفتنتػػو م ومػػن يػػرد اهلل فتنتػػو يػػدي اء .ء ويػػديم لػػو ذلػػك إلػػى اللقػػاللشػػكر والحمػػد والثنػػ وويوفقػػ
كافرا   وتطع عنو مدد إيمانو فيكفر باالعتراض والتهمة لو عزَّ وجلَّ والشك في وعده فيمقفيوفقره 

: و وإليو أشار رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم بقولػ ،على ربو اً خطآلياتو ومس داً احباهلل عزَّ وجلَّ ج
نعػوذ بػاهلل مػن  (ذاب اآلخػرةمػع اهلل لػو بػين فقػر الػدنيا وعػل جعذابا يـو القيامة رجػس أف أشد النا)

و وسػلم * والرجػل الثػاني ىػو الػذي يػذ منػو النبػي صػلى اهلل علاذلك وىو الفقر المنسي الػذي اسػتع
وسيد أوليائو ائو وارث أنبيو و ن خواصو وأحبائو وأخػبلئو ماصطفاءه واجتباءه وجعللَّ أراد اهلل عزَّ وج

م ومعلمهػػم وىػػاديهم إلػػى ومتبػػوعه مهم وشػػفعائهم وشػػيخهائعبػػاده وعلمػػائهم وحكمػػ اءومػػن عظمػػ
الرضػػا ار لصػػبر وبحػػاؿ افأرسػػل إليػػو جبػػ ىبل الػػرداب سػػىم إلػػى سػػبل الهػػدى واجتنػػدمػػوالىم ومرشػػ
ي ار فػآناء الليل وأطراؼ النه يف بجزيل العطاء ويدللػوو ي قضائو وفعلو ثم يدركى فوالموافقة والغن

 ىيتصػل لػو ذلػك إلػات فالجذب نواع اللطف وفنوفأالجلوة والخلوة في الظاىر مرة والباطن أخرى ب
 .اديحين اللقا واهلل اله
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 أعػمػل و مػا الػحػيػلػة لػنػهػي عػن قػوؿ الػرجػل أي شػػيءفػي ا

 
   ومػػا الحيلػػة   لأي شػػئ أعمػػ : أكثػػر مػػا نقػػوؿ امػػقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 

قػاؿ  .أنػت فيػو امن أمرؾ بالقياـ فيمج مر اوز حدؾ حتى يأتيك الفجكانك وال تف مق: فيقاؿ لك 
آؿ .}يَػػا أَيػَُّهػػا الَّػػِذيَن آَمنُػػوْا اْصػػِبُروْا َوَصػػاِبُروْا َورَاِبطُػػوْا َواتػَُّقػػوْا اللّػػَو َلَعلَُّكػػْم تُػْفِلُحػػوفَ {لَّ : اهلل عػػزَّ وجػػ

و ة والمحافظة والمبلزمة لو ثم حذرؾ تركطرة والمرابابلصبر يا مؤمن ثم بالمصاأمرؾ ب .200عمراف
وقاؿ النبي صػلى  ،تتركوا الصبر فإف الخير والسبلمة فيو أي ال ،كفي ترؾ ذل }وا اهللواتق{: اؿ فق

ثػواب دار إال قػكػل شػئ ثوابػو بم  : وقيل .(دمن اإليماف كالرأس من الجسر الصبم : )اهلل عليو وسل
 .10الزمػر.}َرُىم ِبَغْيػِر ِحَسػابٍ ِإنََّما يُػَوفَّى الصَّػاِبُروَف َأْجػ{ : ىاؼ غير مقدر لقولو تعالز الصبر فإنو ج

ي كتابو وىػو قولػو دؾ فة الحدود وأنجز لك ما وعظلَّ حفظك للصبر ومحافجفإذا اتقيت اهلل عزَّ و 
ت نػوك .3–2الطػبلؽ.}َوَمن يَػتَِّق اللََّو َيْجَعل لَُّو َمْخَرجاً * َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيػُث اَل َيْحَتِسػبُ { :لَّ عزَّ وج

ػػْل {اؿ : عػػزَّ وجػػلَّ بالكفايػػة فقػػدؾ اهلل الفػػرج مػػن المتػػوكلين وقػػد وعػػ بصػػبرؾ حتػػى يأتيػػك َوَمػػن يَػتَػوَكَّ
دؾ بػػالجزاء د وعػػوكلػػك مػػن المحسػػنين وقػػتوكنػػت مػػع صػػبرؾ و  .3الطػػبلؽ.}َعلَػػى اللَّػػِو فَػُهػػَو َحْسػػُبوُ 

ِإفَّ {:  اؿو قػويحبػك اهلل مػع ذلػك ألنػ .14القصػص.}وََكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنينَ {: لَّ فقاؿ عزَّ وج
يترقى المؤمن  وومن ،وأخرى افالصبر رأس كل خير وسبلمة دني .195البقرة.}الّلَو ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 

فاحػذر أف تتركػو  ،ةبػالرضى والموافقة ثم الفناء في أفعػاؿ اهلل عػزَّ وجػلَّ حالػة البدليػة والغية إلى حال
 ك.من ذلخيرىما نعوذ باهلل ك ي الدنيا واآلخرة ويفوتك ففيخذل
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 فػي الػبػغػض فػي اهلل

 
أو حبػو فػأعرض  صذا وجػدت فػي قلبػك بغػض شػخإقػاؿ رضػػي اهلل تػعػػالى عػنػػو و أرضػػاه : 

فأبشػػر بموافقتػػك اهلل عػػزَّ  و أنػػت تبغضػػو نػػت فيهمػػا مبغوضػػةاالكتػػاب والسػػنة, فػػإف ك ىأعمالػػو علػػ
فػػاعلم بأنػػك صػػاحب ىػػوى، تبغضػػو  نػػت تبغضػػوأعمالػػو فيهمػػا محبوبػػة و ت أكانػػ  إفرسػػولو، و لَّ و وجػػ

هلل عػزَّ وجػلَّ مػن ى الو تخالف لهما فتػب إلػو بهواؾ ظالماً لو ببغضك إياه، وعاٍص هلل عزَّ وجلَّ ولرس
والصػالحين مػن و ذلػك الشػخص وغيػره مػن أحبائػو وأوليائػو وأصػفيائ ةألو عػزَّ وجػلَّ محبػاسبغضك و 

ى الكتػػاب لػػيمن تحبػػو يعنػػي أعػػرض أعمالػػو ععبػػاده، لتكػػوف موافقػػاً لػػو عػػزَّ وجػػلَّ. وكػػذلك أفعػػل فػػ
غضػػو بو. كػػيبل تحبػػو بهػػواؾ وتضػػنػػت محبوبػػة فيهمػػا فأحبػػو. وإف كانػػت مبغوضػػة فابغاوالسػػنة فػػإف ك

َواَل تَػتَّبِػػػػِع اْلَهػػػػَوى فَػُيِضػػػػلََّك َعػػػػن َسػػػػِبيِل {لَّ : بهػػػػواؾ وقػػػػد أمػػػػرت بمخالفػػػػة ىػػػػواؾ قػػػػاؿ عػػػػزَّ وجػػػػ
 .26ص.}اللَّوِ 
 

 مػحػبػة الػحػق لػمػشػػاركػة فػيفػي عػدـ ا
 

بػػو ال تػػدـو محبتػػي إيػػاه ن أحمػػا أكثػػر مػػا تقػػوؿ كػػل مػػقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
 : كاؿ لػفيقػ ،ليػدن االماؿ بالتلف والفوات مػواع و بالموت أو بالعداوة وأنة أحاؿ بيننا إما بالغيبيف

خلقػك ور تعلم أف اهلل عزَّ وجػلَّ غيػ ألم ،إليو المغار عليوور أما تعلم يا محبوب الحق المعنى المنظ
 : ىوقولػو تعػال .54المائػدة.}ُيِحػبػُُّهْم َوُيِحبُّونَػوُ { : لَّ أمػا سػمعت قولػو عػزَّ وجػ ،رهوترـو أف تكوف لغي

نػػَا ِإالَّ لِيَػْعبُػػُدوفِ { سػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو ر أمػػا سػػمعت قػػوؿ ال .56الػػذاريات.}َوَمػػا َخَلْقػػُت اْلِجػػنَّ َواإْلِ
قػاؿ لػم يػذر لػو . قيػل يػا رسػوؿ اهلل و مػا افتنػاه. اهاهلل عبدا ابتبله فإف صبر افتنػ إذا أحب: )م وسل
ة بين اهلل عػزَّ ركشتر موولد أحبهما فتنقص وتجزي فتصياؿ وذلك ألنو إذا كاف لو م (.دااال وال ولم

ر فوؽ كل شػئ غالػب لكػل شػئ فيهلػك اىوجلَّ وبين غيره واهلل تعالى ال يقبل الشريك وىو غيور ق
ُيِحػػبػُُّهْم { : لَّ ولػػو عػػزَّ وجػػذ قيخلص قلػػب عبػػده لػػو مػػن غيػػر شػػريك فيتحقػػق حينئػػو لػػريكو ويعدمػػشػػ

والولػػػد  اؿا تنظػػػف القلػػػب مػػػن الشػػػركاء واألنػػػداد مػػػن األىػػػل والمػػػى إذحتػػػ. 54المائػػػدة.}َوُيِحبُّونَػػػوُ 
والكرامػػػػات والحػػػاالت والمنػػػػازؿ والمقامػػػػات  اتوطلػػػػب الواليػػػات والرياسػػػػ واتواللػػػذات والشػػػػه
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يػة يصػير كاإلنػاء المنػثلم نقػى فػي القلػب إرادة وال أمبلقربات والزلفات فػبل ياوالدرجات و  اتلجنوا
فعػػل اهلل  ىاكسػػر و إرادة  وجػػلَّ كلمػػا تجمعػػت فيػػ زَّ ألنػػو أنكسػػر لفعػػل اهلل عػػ عالػػذي ال يثبػػت فيػػو مػػائ

اء كبريػػادؽ البػػة وأحضػػرت مػػن دونهػػا خنػػيالعظمػػة والجبػػروت واله اتحولػػو سػػرادق توغيرتػػو فضػػرب
إف كػم والعلػم والعبػادات فػحلص إلى القلب إرادة شئ من األشياء والكرامات والخوالسطوة فلم ي

كرامػة مػن اهلل لعبػده ك  وجػلَّ بػل يكػوف جميػع ذلػ زَّ فػبل يغػار اهلل عػب ميع ذلك يكوف خػارج القلػج
اهلل عػزَّ كرامتػو علػى وف لولطفا بو ونعمة ورزقا ومنفعة للػواردين عليػو فيكرمػوف بػو ويرحمػوف ويحفظػ

 .رىيكوف خفيراً لهم وكنفا وحرزا وشفيعا دنيا وأخلَّ فوج
 

 الػرجػاؿ إلػى أربػعػة أقػسػػاـ فػي تػقػسػػيػم
 

 اؿ :الناس أربعة رجقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
 

ىػو و  ،فيػو رال خيػ ،لساف لو وال قلب وىو العاصي الغر الغبي ال يعبأ اهلل بوال  :وؿالرجل األ
بهم لئليمػػاف بػػو ويحػػرؾ و فيهػػدي قلػػ ،ف لهػػم إال أف يعمهػػم اهلل عػػزَّ وجػػلَّ برحمتػػوة ال وز وأمثالػػو حثالػػ

م فػإنهم أىػل ه تكتػرث بهػم وال تقػم فػيالو  ،فأحػذر أف تكػوف مػنهم .حهم بالطاعة لو عزَّ وجػلَّ وار ج
تكػوف مػن العلمػاء  إال أف ،مػنهم لَّ عوذ باهلل عزَّ وجىلها نأب والسخط سكاف النار و ضالعذاب والغ

م وادعهم إلى طاعػة اهلل هوقواده ودعاتو، فدونك فأتن علمي الخير وىػداة الدين مباهلل عزَّ وجلَّ وم
قػػاؿ  ،الرسػػل واألنبيػػاءواب فتعطػػى ثػػ ،حينئػػذ جهبػػذا د اهللفتكتػػب عنػػ ،وحػػذرىم معصػػيتو ،وجػػلَّ زَّ عػػ
ألف يهػدى اهلل ) : ب رضي اهلل عنوالبي طير المؤمنين علي بن أم ألماهلل صلى اهلل عليو وسل وؿرس

 (.اما طلعت عليو الشمك مبهداؾ رجبل خير ل
 

دعو النػاس إلػى اهلل يػ ،الو لساف ببل قلػب فينطػق بالحكمػة وال يعمػل بهػ لرج ي :الرجل الثان
 ااس تنسػػكنػػيظهػػر لل ،ثلػػو فػػي نفسػػوى مح عيػػب غيػػره ويػػدـو ىػػو علػػبيسػػتق ،وىػػو يفػػر منػػو عػػزَّ وجػػلَّ 

وىػػو الػذي حػػذر منػػو  ،إذا خػػبل كأنػو ذئػػب عليػػو ثيػاب ،عظػػائم مػػن المعاصػيالوجػلَّ ب ويبػارز اهلل عػػزَّ 
وفػػي  .(افي مػػن منػػافق علػػيم اللسػػتػػأخػػوؼ مػػا أخػػاؼ علػػى أم) : وى اهلل عليػػو وسػػلم بقولػػلالنبػػي صػػ
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فابعػػد منػػو  ،نعػػوذ بػػاهلل مػػن ىػػذا .(وءعلػػى أمتػػي مػػن علمػػاء السػػ اؼأخػػوؼ مػػا أخػػ): ر آخػػ ثحػػدي
 .وقتلك نتن باطنو وقلبيو  ،و فتحرقك نار معاصيونلذيذ لسالئبل يختطفك ب ،وىروؿ
 
ل عليػػو  بوأسػػ ،عػػزَّ وجػػلَّ عػػن خلقػػو ره اهللؤمن سػػتو مػػوىػػ ،لسػػاف قلػػب بػػبل ث :الرجػػل الثالػػو 
وتػيقن  ،ـؤ الكػبلـ والنطػقشػو غوائػل مخالطػة النػاس و رفػوع ،ونػور قلبػو ،وب نفسويوبصره بع ،كنفو

من صػمت ): م نبي صلى اهلل عليو وسلوؿ الق عَ مَّ سَ ، وتفرادزواء واالناالنأف السبلمة في الصمت و 
لػي اهلل ل و منها في الصمت فهذا رجػ ةتسع ،العبادة عشرة أجزاء : اءقوؿ بعض العلم عَ مِ وسَ . (انج

الخير كػػل فػػ ،وعم عليػػنجلػػيا الػػرحمن مػػ ،فػػي سػػتر اهلل محفوظػػا ذو سػػبلمة وعقػػل وافػػر ،عػػزَّ وجػػلَّ 
مرافػق و و تحبػب إليػو بقضػاء حػوائج تسػنح لػومخالطتػو وخدمتػو والفدونكو ومصاحبتو  ،الخير عنده
كتػػو إف شػػاء اهلل ر ئػػو وعبػػاده الصػالحين بباأحبرة ويػػدخلك فػػي زمػ ، ويصػفيكك اهللفيحبػػ ،يرتفػق بهػػا

 .ىتعال
كمػػا جػػاء فػػي الحػػديث عػػن النبػػي صػػلى اهلل م  المػػدعو فػػي الملكػػوت بػػالعظي ع :الرجػػل الرابػػو 
 لَّ ىػو العػالم بػاهلل عػزَّ وجػو  .(اً دعي فػي الملكػوت عظيمػ، ل موع ، وعلم، من تعلم ) : معليو وسل
ه اواصػػطف ،وأطلعػػو علػػى أسػػرار طواىػػا عػػن غيػػره ،ئػػب علمػػورادع اهلل عػػزَّ وجػػلَّ قلبػػو غو اسػػت ،وآياتػػو

وجعلػو  ،العلػـورار و رح صدره لقبوؿ تلػك األسػشو  ،وإلى باب قربو ىداه ،قاهر واجتباه وجذبو إليو و 
و لرسػل بدالً  ،صديقاً  صادقاً  اً مشفع شافعاً  مهدياً  ياً ادى ،اد ونذيرا لهم وحجة فيهمياً للعبداعجهبذا و 

ال منزلػػة  ،ي بنػػي آدـوى فػػفهػػذه ىػػي الغايػػة القصػػ. تػػواوسػػبلمو وتحياتػػو وبرك ووأنبيائػػو علػػيهم صػػلوات
و نػػػعاديػػػو وتتػػػرؾ القبػػػوؿ متفػػػو وتنػػػافره وتجانبػػػو و الفعليػػػك بػػػو وأحػػػذر أف تخ ،ةوّ زلتػػػو إال النبػػػنفػػػوؽ م

مػػن غيػره إال  دوالهػػبلؾ والضػبلؿ عنػػ ،نػدهوؿ عفػإف السػػبلمة فيمػا يقػػ ،وولػػوالرجػوع إلػػى نصػيحتو وق
 .الرحمةداد و يمده بالسوجلَّ و  زَّ يوفقو اهلل ع

 
 ف كنػػت محتػػرزاً لهػػاا إاحتػػرز لهػػو  ،راً إف كنػػت نػػاظك فػػانظر لنفسػػ ،قسػػمت لػػك النػػاسفقػػد 
 ه.ايرضو و إياؾ لما يحب و ا اهللىدان شفيقاً عليها،
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 فػي الػنػهػى عػن الػسػػخػط عػلػى اهلل تػعػالػى

 
وجلَّ، و  ك و تهمتك لو عزَّ ما أعظم تسخطك على ربّ قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

الػػرزؽ والغنػػى وكشػػف الكػػروب  فػػيوجػػلَّ بػػالظلم، واسػػتبطائك  اعتراضػػك عليػػو و انتسػػابك لػػو عػػزَّ 
تاب، ولكل زيادة بلية وكربة غاية منتهى ونفاد، ال يتقدـ ذلك وال والبلوى، أما تعلم أف لكل أجل ك

يمػػػا، وحالػػػة الفقػػػر ال ، أوقػػػات الببليػػػا ال تقلػػػب فتصػػػير عػػػوافى ووقػػػت البػػػؤس ال ينقلػػػب نعيتػػػأخر
 تستحيل غنى.

وجػلَّ، وتػب عػن تسػخطك  الصمت والصبر والرضا والموافقة لربػك عػزَّ  وألـزأحسن األدب 
، فليا ىنػاؾ اسػتيفاء وانتقػاـ مػن غيػر ذنػب، وال عػرض علػى الطبػع كمػا فعلو فيعليو وتهمتك لو 

وجػػلَّ منفػػرد بػػاألزؿ وسػػبق األشػػياء، خلقهػػا وخلػػق  بعػػض، ىػػو عػػزَّ  فػػيحػػق العبيػػد بعضػػهم  فػػيىػػو 
 فػيفعلػو مػتقن  فػيوجػلَّ حكػيم  مصالحها ومفاسدىا وعلم ابتداءىا وانتهاءىا وانقضاءىا، وىػو عػزَّ 

 فػي يفعل عبثاً وال يخلق باطبلً لعباً، وال تجوز عليو النقػائص وال اللػـو فعلو، ال فيتناقض  صنعو ال
فعلػو حتػى يبلػ  الكتػاب  فػيأفعالو، فانتظر الفرج حتى إف عجزت عن موافقتػو وعػن الرضػا والغنػى 
الشػػتاء فيسػػفر عػػن  ينقضػػيأجلػػو، فتسػػفر الحالػػة عػػن ضػػدىا بمػػرور الزمػػاف وانقضػػاء اآلجػػاؿ، كمػػا 

طلبػػت نػػور ضػػوء النهػػار ونػػوره بػػين العشػػاءين لػػم  فػػإذل فيسػػفر عػػن النهػػار، الليػػ وينقضػػيالصػػيف، 
بضػػوئو  رمػػة غايتهػػا وطلػػع الفجػػر وجػػاء النهػػاظلمػػة الليػػل حتػػى إذا بلغػػت الظل فػػيتعطػػو، بػػل يػػزداد 

طلبت ذلك وأردتو وسكت عنو وكرىتو، فإف طلبت إعادة الليل حينئذ لم تجب دعوتك ولػم تعطػو 
بًل، فػأرخ ىػذا كلػو وألػـز فتبقى حسيراً منقطعاً متسخطاً خجػ نو ووقتوغير حي فيألنك طلبت الشئ 

وجػػلَّ والصػبر الجميػػل، فمػا كػػاف لػك ال تسػػلبو، ومػا لػػيا لػػك ال  الموافقػة وحسػػن الظػن بربػػك عػزَّ 
وجػلَّ بالػدعاء والتضػرع وىمػا عبػادة وطاعػة امتثػاالً  إنك تػدعو وتبتهػل إلػى ربػك عػزَّ  لعمريتعطاه. 
َواْسأَُلوْا الّلَو ِمن {:  و تعالىوقول. 60غافر.}اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ {:  قولو تعالى فيوجلَّ  ألمره عزَّ 
وغيػػر ذلػػك مػػن اآليػػات واألخبػػار، أنػػت تػػدعو وىػػو يسػػتجيب لػػك عنػػد حينػػو  .32النسػػاء.}َفْضػػِلوِ 

لو، ذلك قضاءه وانتهاء أج فيدنياؾ وأخراؾ ويوافق  فيذلك مصلحة  فيوأجلو إذا أراد وكاف لك 
تأخير اإلجابة وال تسأـ من دعائو، فإنك إف لم تربح لم تخسر، وإف لم يجبك عاجبلً  فيتتهمو  ال

 فػيوالعبػد يػرى صػلى اهلل عليػو و سػلم : ) النبػيالحػديث الصػحيح عػن  فيأثابك آجبًل، فقد جاء 
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در قضػاؤه لػم يقػ الػذيالػدنيا  فيصحائفو حسنات يـو القيامة ال يعرفها فيقاؿ لو إنها بدؿ سؤالك 
وال  تسػػألووجػػلَّ موحػػداً لػػو حيػػث  ثػػم أقػػل أحوالػػك أنػػك تكػػوف ذاكػػراً لربػػك عػػزَّ  .( أو كمػػا وردفيهػػا
زمانػك كلػو ليلػك ونهػارؾ  فػيأحدًا غيره، وال تترؾ حاجتك لغيره تعالى، فأنت بػين الحػالتين  تسأؿ

وصػػػحتك وسػػػقمك وبؤسػػػك ونعمائػػػك وشػػػدتك ورخائػػػك، وإمػػػا أف تمسػػػك عػػػن السػػػؤاؿ، وترضػػػى 
 يػػدي فػػيالغاسػػل، والطفػػل الرضػػيع  يػػديوجػػلَّ، كالميػػت بػػين  القضػػاء وتوافػػق وتسترسػػل لفعلػػو عػػزَّ ب

الفارس يقلبها بصولجانو، فيقلبك القدر كيف يشاء، إف كاف النعماء فمنك  يديالظئر، والكرة بين 
لَػػػػػػِئن َشػػػػػػَكْرُتْم {:  قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالىالعطػػػػػػاء، كمػػػػػػا  فػػػػػػيالمزيػػػػػػد عػػػػػػزَّ وجػػػػػػلَّ الشػػػػػػكر والثنػػػػػػاء ومنػػػػػػو 

فالصػبر والموافقػة منػك بتوفيقػو والتثبػت والنصػرة والصػبلة  البأسػاءوإف كػاف . 7إبػراىيم.}زِيَدنَُّكمْ ألَ 
ِإفَّ اللّػػػػػػػػَو َمػػػػػػػػَع {مػػػػػػػػن قائػػػػػػػػل:  كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػزَّ   ،ضػػػػػػػػلو وكرمػػػػػػػػوبفعػػػػػػػػزَّ وجػػػػػػػػلَّ والرحمػػػػػػػػة منػػػػػػػػو 

وشػيطانو. سو وىػواه بنصره وتثبيتو، وىو لعبده ناصر لو على نف .46.األنفاؿ153البقرة.}الصَّاِبرِينَ 
مخالفػػة  فػػيإذا نصػػرت اهلل  .7محمػػد.}ِإف تَنُصػػُروا اللَّػػَو يَنُصػػرُْكْم َويُػثَبمػػْت َأْقػػَداَمُكمْ {وقػػاؿ تعػػالى: 

نفسك وىواؾ بترؾ االعتراض عليو والسخط بفعلو فيك وكنت خصماً هلل على نفسك سيافاً عليها  
الطمأنينػة إلػى فعلػو ووعػده ك و كلما تحركػت بكفرىػا وشػركها حػززت رأسػها بصػبرؾ وموافقتػك لربّػ

ػِر الصَّػاِبرِيَن *{وجػلَّ :  وأمػا الصػبلة والرحمػة، فقولػو عػزَّ  .وجلَّ لك معينا والرضا بهما كاف عزَّ   َوَبشم
ُهم مُِّصيَبٌة قَاُلوْا ِإنَّا لِّلِو َوِإنَّػا ِإلَْيِو رَاِجعوَف * ُأولَػِئَك َعلَػْيِهْم َصػَلَواتٌ  ن رَّبمِهػْم َورَْحَمػٌة ممػ الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػتػْ

وجلَّ بالدعاء  والحالة األخرى أنك تبتهل إلى ربك عزَّ  .157-155البقرة.}َوُأولَػِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدوفَ 
موضػعو، ألنػو نػدبك إلػى سػؤالو والرجػوع  فػيوالتضرع إعظامػاً لػو وامتثػااًل ألمػره، وفيػو وضػع الشػئ 

موصلة ووسيلة لديو بشرط ترؾ التهمة والسخط عليو و إليو، وجعل ذلك مستراحاً ورسوالً منك إليو 
عند تأخير اإلجابة إلى حينها، اعتبر ما بين الحالتين وال تكن ممػن تجػاوز عػن حػديهما، فإنػو لػيا 

وجػلَّ وال يبػالى كمػا أىلػك  ىناؾ حالة أخرى، فاحذر أف تكوف من الظالمين المعتدين فيهلكك عزَّ 
 ا بتشديد ببلئو وفى اآلخرة بأليم عذابو.الدني فيمن مضى من األمم السالفة 
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 الػػػورع فػي

 
زيقػػك مػػبلـز لػػك ال  فػػيعليػػك بػػالورع وإال فػػالهبلؾ قػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 

صػلى اهلل  النبيالحديث المروى عن  فيتنجو منو أبدا إال أف يتغمدؾ اهلل تعالى برحمتو، فقد ثبت 
شػك أف و الطمع، وإف من حاـ حوؿ الحمى يو ف مبلؾ الدين الورع، وىبلكإ: ) عليو وسلم أنو قاؿ

( وعن أبى بكر إليو ال يكاد أف يسلم الزرع منو يقع فيو، كالراتع إلى جنب الزرع يوشك أف يمد فاه
الجنػاح. وعػن  فػي: كنا نتػرؾ سػبعين بابػاً مػن المبػاح مخافػة أف نقػع  الصديق رضي اهلل عنو أنو قاؿ

: كنػا نتػرؾ تسػعة أعشػار الحػبلؿ مخافػة أف  عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أنو قػاؿ أمير المؤمنين
صلى اهلل عليو وسػلم : )لكػل  النبيمقاربة الحراـ أخذًا بقوؿ  فيالحراـ، فعلوا ذلك تورعاً  فينقع 

( وإف حمى اهلل محارمو، فمن حاـ حوؿ الحمػى يوشػك أف يقػع فيػو، فمػن دخػل حصػن ملك حمى
والثالػػث حتػػى قػػرب مػػن سػػدتو خيػػر ممػػن وقػػف علػػى البػػاب  الثػػانيبػػاب األوؿ ثػػم الملػػك فجػػاز ال

البر، فإنو إف أغلق عنو غلق الباب الثالث لم يضره وىو من وراء بابين مػن أبػواب  يلي الذياألوؿ 
البػر  فػيالقصر ومن دونو حراس الملك وجنػده، وأمػا إذا كػاف علػى البػاب األوؿ فػأغلقوا عنػو بقػى 

ذئاب واألعػداء وكػاف مػن الهػالكين، فهكػذا مػن سػلك العزيمػة والزمهػا. إف سػلب وحده فأخذتػو الػ
الػػرخص ولػػم يخػػرج عػػن الشػػرع. فػػإذا أدركتػػو  فػػيعنػػو مػػدد التوفيػػق والرعايػػة وانقطعػػت عنػػو حصػػل 

المنية كاف علػى العبػادة والطاعػة ويشػهد لػو بخيػر العمػل، ومػن وقػف علػى الػرخص ولػم يتقػدـ إلػى 
يػػو وشػػهوات الػػنفا، فتنػػاوؿ وفيػػق فقطعػػت عنػػو أمػػداده فغلػػب الهػػوى علالعزيمػػة إف سػػلب عنػػو الت

وجػلَّ الضػالين عػن سػبل الهػدى،  زمرة الشياطين أعػداء اهلل عػزَّ  فيفصار  ،خرج من الشرعالحراـ 
 فيفإف أدركتو المنية قبل التوبة كاف من الهالكين إال أف يتغمده اهلل تعالى برحمتو وفضلو، فالخطر 

 إلى سواء الطريق. الهاديوالسبلمة كل السبلمة مع العزيمة، واهلل  القياـ مع الرخص،
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 أف يػعػمػل فػيػهػمػا دنػيػا و اآلخػرة و مػا يػنػبػغػيبػيػاف الػ فػي
 

أجعػػل آخرتػػك رأس مالػػك ودنيػػاؾ ربحػػو، وأصػػرؼ قػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
دنياؾ وفى طلب معاشك،  فيزمانك شئ اصرفو  تحصيل آخرتك. ثم إف فضل من فيزمانك أوالً 

آخرتػػك  فػػيوال تجعػػل دنيػػاؾ رأس مالػػك وآخرتػػك ربحػػو. ثػػم إف فضػػل مػػن الزمػػاف فضػػلة صػػرفتها 
ات مػػن غيػػر ركػػوع حػػدة سػػاقطة األركػػاف، مختلفػػة الواجبػػتقتضػػى فيهػػا الصػػلوات تسػػبكها سػػبيكة وا

الليػل  فػيعن القضاء جملة، جيفػة  وسجود وطمأنينة بين األركاف، أو يلحقك التعب واإلعياء فتناـ
النهار تابعاً لنفسك وىواؾ وشيطانك، وبائعاً آخرتك بدنياؾ عنػد الػنفا ومطيتهػا، أمػرت  فيبطااًل 

 اآلخػػرة وطاعػػة موالىػػا عػػزَّ  سػػبيل السػػبلمة وىػػى طػػرؽ فػػيبركوبهػػا وتهػػذيبها ورياضػػتها والسػػلوؾ بهػػا 
شػهواتها ولػذاتها وموافقتهػا وشػيطانها  فػيعتهػا وجلَّ فظلمتها بقوبلك منها وسلمت زمامها إليهػا وتب

النػاس وأخسػرىم دينػاً ودنيػا،  أفلػاوىواىا ففاتك خير الدنيا واآلخػرة وخسػرتهما فػدخلت القيامػة 
وما وصلت بمتابعتها إلى أكثر من قسمك من دنياؾ، ولو سػلكت بهػا طريػق اآلخػرة وجعلتهػا رأس 

كمػػا   ،الػػدنيا ىنيئػاً مرئيػاً وأنػػت مصػوف مكػـرمالػك ربحػت الػػدنيا واآلخػرة ووصػل إليػػك قسػمك مػن 
وال يعطػى اآلخػرة علػى نيػة  إف اهلل يعطػى الػدنيا علػى نيػة اآلخػرة: ) صلى اهلل عليو وسػلم النبيقاؿ 
 .األف النية روح العبادات وذاته طاعة اهلل ىي( وكيف ال يكوف كذلك ونية اآلخرة الدنيا

وجػلَّ وأىػل  اآلخػرة كنػت مػن خػواص اهلل عػزَّ  الدنيا أو طلبك دار فيوإذا أطعت اهلل بزىدؾ 
وجػػلَّ وخػػدمتك الػػدنيا فيأتيػػك  طاعتػػو ومحبتػػو، وحصػػلت لػػك اآلخػػرة وىػػى الجنػػة وجػػوار اهلل عػػزَّ 

وجلَّ، وإف اشػتغلت بالػدنيا  قدر لك منها، إذ الكل تبع لخالقها وموالىا وىو اهلل عزَّ  الذيقسمك 
خرة وتعاصت الدنيا عليػك وتعسػرت وأتعبتػك وأعرضت عن اآلخرة غضب الرب عليك ففاتتك اآل

وجػػلَّ عليػػك ألنهػػا مملوكتػػو، تهػػين مػػن عصػػاه وتكػػـر مػػن  إيصػػاؿ قسػػمك إليػػك لغضػػب اهلل عػػزَّ  فػػي
الػػدنيا واآلخػػرة ضػػرتاف، إف أرضػػيت إحػػداىما : ) أطاعػػو فيتحقػػق حينئػػذ قولػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم

نْػَيا َوِمػػػنُكم مَّػػػن يُرِيػػػُد اآلِخػػػَرةَ  ِمػػػنُكم مَّػػػن يُرِيػػػدُ {:  قػػػاؿ تعػػػالى .(األخػػػرىأسػػػخطت عليػػػك  .آؿ }الػػػدُّ
القبيلتػين تحػب أف تكػوف  أي  ومن  يعنى بو أبناء اآلخرة، فانظر من أبناء أيهما أنت .152افعمر 

طلػب  فػيوفريػق  طلػب الػدنيا فػي  ثم إذا صرت إلى اآلخرة فالخلق فريقاف فريػق  الدنيا فيوأنت 
ػػِعيرِ {اف اآلخػرة، وىػػم أيضػاً يػػـو القيامػػة فريقػ  فػػيفريػػق  .7الشػورى.}َفرِيػػٌق ِفػي اْلَجنَّػػِة َوَفرِيػػٌق ِفػي السَّ

ممػا تعػدوف  . 4المعػارج.}ِفي يَػْوـٍ َكاَف ِمْقػَدارُُه َخْمِسػيَن أَلْػَف َسػَنةٍ {طوؿ الحساب  فيالموقف قياـ 
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 إنكػم تكونػوف يػـو: )صػلى اهلل عليػو وسػلم  النبػيظل العػرش كمػا أخبػر  فيكما قاؿ تعالى، وفريق 
ـ والفواكػػو والشػػهد أبػػيض مػػن ظػػل العػػرش عػػاكفوف علػػى الموائػػد، عليهػػا أطايػػب الطعػػا فػػيالقيامػػة 
الجنػػة حتػػى إذا فػػرغ مػػن حسػػاب الخلػػق  فػػيوينظػػروف منػػازلهم : ) الحػػديث فػػيكمػػا جػػاء   .(الػػثلج

فهػل وصػلوا إلػى  .(الػدنيا إلػى منزلػو فػيأحػد النػاس  يهتػديدخلوا الجنة، يهتدوف إلى منازلهم كما 
الحسػاب وأنػػواع فػي أولئػك  واإال بتػركهم الػدنيا واشػتغالهم بطلػب اآلخػرة والمػػولى. وىػل وقعػىػذه 

اآلخرة وقلة المباالة بأمرىا ونسػياف  فيالشدائد والذؿ إال الشتغالهم بالدنيا ورغبتهم فيها وزىدىم 
 الكتاب والسنة. فيغداً مما ذكر  يـو القيامة وما سيصيروف إليو

السػػوء مػػن  ا خيػػر القبيلتػػين وأفردىػػا عػػن أقػػرافوشػػفقة، واختػػر لهػػ فػػانظر لنفسػػك نظػػر رحمػػة
شياطين اإلنا والجن، وأجعل الكتػاب والسػنة أمامػك وأنظػر فيهمػا وأعمػل بهمػا، وال تغتػر بالقػاؿ 

ا َوَمػػػا آتَػػػاُكُم الرَُّسػػػوُؿ َفُخػػػُذوُه َوَمػػػا نَػَهػػػاُكْم َعْنػػػُو فَػػػانتَػُهوا َواتػَُّقػػػو {:  القيػػػل والهػػػوس. قػػػاؿ اهلل تعػػػالىو 
وال تخالفوه فتتركوا العمل بما جػاء بػو وتخترعػوا ألنفسػكم عمػبلً وعبػادة كمػا قػاؿ . 7الحشر.}اللَّوَ 
َناَىا َعَلْيِهمْ {حق قـو ضلوا سواء السبيل  فيوجلَّ  عزَّ  ، ثػم . 27الحديػد.}َورَْىَبانِيًَّة ابْػَتَدُعوَىا َما َكَتبػْ

َوَمػػا {: جػػلَّ و  زىػػو عػػن الباطػػل والػػزور فقػػاؿ عػػزَّ وجػػلَّ نبيػػو صػػلى اهلل عليػػو وسػػلم ون إنػو زكػػى ىػػو عػػزَّ 
ال مػػن  عنػػديمػػا آتػػاكم بػػو فهػػو مػػن  أي .4–3الػػنجم.}ِإْف ُىػػَو ِإالَّ َوْحػػٌي يُػػوَحى يَنِطػػُق َعػػِن اْلَهػػَوى *

آؿ .}قُػػػْل ِإف ُكنػػػُتْم ُتِحبُّػػػوَف اللّػػػَو فَػػػاتَِّبُعوِني ُيْحبِػػػْبُكُم اللّػػػوُ {:  ونفسػػػو فػػػاتبعوه، ثػػػم قػػػاؿ تعػػػالى ىػػػواه
 : عليػػػػو الصػػػػبلة والسػػػػبلـ قػػػػاؿ فػػػػالنبيفبػػػػين أف طريػػػػق المحبػػػػة إتباعػػػػو قػػػػوالً وفعػػػػبًل،  .31مػػػػرافع
( أو كمػػػا قػػػاؿ، فأنػػػت بػػػين سػػػنتو وحالتػػػو وإف ضػػػعف إيمانػػػك حػػػالتي، والتوكػػػل سػػػنتياالكتسػػػاب )

َوَعلَػى اللّػِو {:  التوكػل قػاؿ اهلل تعػالى ىػي التػيىو سػنتو وإف قػوى إيمانػك فحالتػو  الذيفالتكسب 
لُػػػػػػػوْا ِإف ُكنػػػػػػػُتم مُّػػػػػػػْؤِمِنينَ فَػتػَ  ػػػػػػػْل َعلَػػػػػػػى اللَّػػػػػػػِو فَػُهػػػػػػػَو {:  وقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى .23المائػػػػػػػدة.}وَكَّ َوَمػػػػػػػن يَػتَػوَكَّ

ِلينَ {:  وقاؿ تعػالى .3الطبلؽ.}َحْسُبوُ  فقػد أمػرؾ بالتوكػل  .159آؿ عمػراف.}ِإفَّ اللّػَو ُيِحػبُّ اْلُمتَػػوَكم
ػػػػػػػػػْل َعلَػػػػػػػػػى {قولػػػػػػػػػو :  فػػػػػػػػػيونبهػػػػػػػػػك عليػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػر نبيػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػلى اهلل عليػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػلم  َوتَػوَكَّ

أعمالػػك  فػػيسػػؤالو  فػػيوجػػلَّ  فػػاتبع أوامػػر اهلل عػػزَّ  .48+3.األحػػزاب61.األنفػػاؿ81النسػػاء.}اللَّػػوِ 
( ىذا عمل عمبلً ليا عليو أمرنا فهو ردمن صلى اهلل عليو وسلم : ) النبيمردودة عليك قاؿ  فهي

كتػاب غيػر القػرآف فنعمػل بػو،   يعلم طلب الػرزؽ واألعمػاؿ واألقػواؿ، لػيا لنػا نبػي غيػره فنتبعػو وال
 .26ص.}َواَل تَػتَّبِػػِع اْلَهػػَوى فَػُيِضػػلََّك َعػػن َسػػِبيِل اللَّػػوِ {واؾ والشػػيطاف. قػػاؿ اهلل تعػػالى : فيضػػلك ىػػ
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فالسػػبلمة مػػع الكتػػاب والسػػنة، والهػػبلؾ مػػع غيرىمػػا، وبهمػػا يترقػػى العبػػد إلػػى حالػػة الواليػػة والبدليػػة 
 والغوثية،واهلل أعلم.

 
 د و األمػر بػتػركػوذـ الػحػسػػ فػي

 
مطعمػو ومشػربو  فػيأراؾ يا مػؤمن حاسػداً لجػارؾ  ماليقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

أما تعلم أف   قسم لو  الذيوجلَّ وقسمو  غناه ونعم مواله عزَّ  فيوملبسو ومنكحو ومسكنو وتقلبو 
الحػديث  أمػا سػمعت   إليػووجػلَّ ويبغضػك  ىذا مما يضعف إيمانك ويسقطك من عين موالؾ عػزَّ 

بعػض مػا تكلػم بػو: الحسػود  فػيقاؿ اهلل تعػالى صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ : ) النبيالمروى على 
كل الحسنات كمػا تأكػل إف الحسد يأصلى اهلل عليو وسلم : ) النبي( وما سمعت قوؿ نعمتيعدو 

  فػإف حسػدتو  مك  أعلػى قسػمو أـ علػى قسػ شئ تحسده يػا مسػكين أي( ثم على النار الحطب
ػػػنَػُهم مَِّعيَشػػػتَػُهْم ِفػػػي اْلَحيَػػػاِة {قولػػػو تعػػػالى :  فػػػيقسػػػمو اهلل لػػػو  الػػػذيعلػػػى قسػػػمو  َنْحػػػُن َقَسػػػْمَنا بَػيػْ

نْػَيا تفضػل بهػا عليػو وقػدرىا لػو ولػم  التيفقد ظلمتو، رجل يتقلب في نعمة مواله . 32الزخرؼ.}الدُّ
  وإف حسدتو  ل وأرعن وأنقص عقبلً منكيجعل ألحد فيها حظاً وال نصيباً، فمن يكوف أظلم وأبخ

على قسمك فقد جهلت غاية الجهل، فإف قسمك ال يعطى غيرؾ وال ينتقػل منػك إليػو، حػاش هلل. 
ـٍ لمْلَعِبيدِ {:  وجلَّ  قاؿ اهلل عزَّ  وجلَّ ال يظلمك  إف اهلل عزَّ . 29ؽ.}َما يُػَبدَُّؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ َوَما أَنَا ِبَظبلَّ

 التػيقدر لك فيعطى غيػرؾ، فهػذا جهػل منػك وظلػم ألخيػك، ثػم حسػدؾ لػؤلرض فيأخذ ما قسم و 
معدف الكنػوز والػذخائر مػن أنػواع الػذىب والفضػة والجػواىر ممػا جمعتػو الملػوؾ المتقدمػة مػن  ىي

بيتػو ال يكػوف  فػيعاد وثمود وكسرى وقيصػر أولػى مػن حسػدؾ لجػارؾ المػؤمن أو الفػاجر، فػإف مػا 
رجل رأى ملكاً مع سػلطانو  إال كمثلمما ىناؾ، فما حسدؾ لجارؾ جزءًا من أجزاء ألف ألف جزء 

وجنوده وحشمو وملكو وعلى أراضى واجباتو خراجها وارتفاعهػا لديػو وتنعمػو بػأنواع الػنعم واللػذات 
والشهوات فلم يحسده على ذلك ثم رأى كلباً برياً يخدـ كلباً من كػبلب ذلػك الملػك يقػـو ويقعػد 

ك بقايػػا الطعػػاـ ورداءتػػو فيتقػػوت بػػو فأخػػذ يحسػػده ويعاديػػو ويتمنػػى ويصػػيح فيعطػػى مػػن مطػػبخ الملػػ
 فػيذلك خسػة ودنػاءة ال زىػداً ودينػاً وقناعػة، فهػل يكػوف  فيموتو وىبلكو وكونو مكانو وأف يخلفو 

 لزماف رجل أحمق منو وأرعن وأجهل ا
 



72 

 

ثػم لػػو علمػػت يػػا مسػػكين مػػا سػػيلقى جػػارؾ غػداً مػػن طػػوؿ الحسػػاب يػػـو القيامػػة إف لػػم يكػػن 
أطػػاع اهلل فيمػػا حولػػو وأدى حقػػو فيهػػا، وامتثػػاؿ أمػػره وانتهػػاء نهيػػو فيهػػا، واسػػتعاف بهػػا علػػى عبادتػػو 

 فػػيوطاعتػػو مػػا يتمنػػى انػػو لػػم يعػػط مػػن ذلػػك ذرة وال رأى نعيمػػاً يومػػاً قط،أمػػا سػػمعت مػػا قػػد ورد 
ومهم ليتمنػين أقػواـ يػـو القيامػة أف تقػرض لحػصػلى اهلل عليػو وسػلم أنػو قػاؿ : ) النبػيالحديث عن 
الػدنيا لمػا يػرى  فػي( فيتمنػى جػارؾ غػدًا مكانػك ما يروف ألصػحاب الػببلء مػن الثػواببالمقاريض م

القيامة، ألجل ما يمتنع بو  فيحر الشما  فيمن طوؿ حسابو ومناقشتو وقيامو خمسين ألف سنة 
راً ظػػل العػػرش آكػػبلً شػػارباً متنعمػػا فرحػػاً مسػػرو  فػػيمعػػزؿ عػػن ذلػػك  فػػيالػػدنيا وأنػػت  فػػيمػػن النعػػيم 

 مستريحاً، لصبرؾ على شدائد الدنيا وضيقها وآفاتها وبؤسها وفقرىػا، ورضػاؾ وموافقتػك لربػك عػزَّ 
وجلَّ فيما دبر وقضى من فقرؾ وغناء غيرؾ، وسقمك وعافية غيرؾ، وشدتك ورخاء غيػرؾ، وذلػك 

ب وعز غيػرؾ، جعلنػا اهلل وإيػاؾ ممػن صػبر عنػد الػببلء، وشػكر علػى النعمػاء، وفػوض األمػور إلػى ر 
 السماء.

 دؽ و الػنػصػيػحػةػػالػصػ فػي
 

اح، استوحش مما سواه النصدؽ و من عامل مواله بالصقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
 اح.الصبفي المساء و 
در تصػيبكم خدشػاً ال قػاهلل إف سػهاـ الشػركوا، و ال تدوا، و وحتدعوا ما ليا لكم، و  ـو اليا ق

 تػفػسػػيػر الػشػػقػاؽ و الػوفػاؽ و الػنػفػاؽ فػيهفعلى اهلل خلف اهلل تلفو ن كاف فيااًل، مقت
شػقاؽ، و اد الهػوى مػن غيػر األمػر عنػ وداألخػذ مػع وجػقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػػاه : 

 اؽ.نفوتركو رياء و  اتفاؽاؽ و وى وفهاألخذ مع عدـ ال
 

 ػيػنزمػرة الػروحػانػي يػصػح لػلػسػالػك أف يػكػوف في مػتػى فػي
 

حتػػى تعػػادى  نتػػدخل فػػي زمػػرة الروحػػانيي ع أفال تطمػػقػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
وسػػػكناتك وسػػػمعك  كعػػػن وجػػػودؾ وحركاتػػػ وتنفػػػرداء، ين جميػػػع الجػػػوارح واألعضػػػاجملتػػػك، وتبػػػ

عملػك وعػػقلك، وجميػع مػا كػاف منػك قبػل وجػود الػروح فيػك ك و ؾ وكبلمك وبطشػك وسػعير وبص
وحػػاً رت ر عػػن ربػػك عػػزَّ وجػػلَّ، فػػإذا صػػك ذلػػك حجابػػع د نفػػخ الػػروح، ألف جميػػومػػا أوجػػد فيػػك بعػػ
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 ادواً وحجابػاً وظلمػة كمػل عػب الغيػب، مباينػاً لؤلشػياء فػي سػرؾ، متخػذاً للكػيمنفردة، سػر السػر،غ
 كقػػػاؿ ذلػػػ .77الشػػػعراء.}فَػػػِإنػَُّهْم َعػػػُدوك لمػػػي ِإالَّ َربَّ اْلَعػػػاَلِمينَ {قػػػاؿ إبػػػراىيم الخليػػػل عليػػػو السػػػبلـ 

مػن ذلػك وال تتبعػو  اً ئر الخلػق، فػبل تطػع شػيئالؤلصناـ، فجعل أنت جملتك وأجزاءؾ أصناماً مع س
بهػػا، ويػػرد إليػػك التكػػوين وخػػرؽ العػػادات رائوغ أللدنيػػةفحينئػػذ تػػؤمن علػػى األسػػرار والعلػػـو  ة،جملػػ

بعػد  كأنك أحييػتة  نة، فتكوف في ىذه الحالجي تكوف للمؤمنين في التالتي ىي من قبيل القدرة ال
، وتبصػػر بػػاهلل، وتػػبطش بػػاهلل اهللة، تسػػمع بػػاهلل، وتنطػػق بػػدر المػػوت فػػي اآلخػػرة، فتكػػوف كليتػػك قػػ

ه وتصػم عنػو فػبل تػرى لغيػره وجػوداً واوتقل باهلل، وتطمئن وتسكن باهلل، فتعمػى عػن سػاهلل، وتسعى ب
متبلعبػة فيك شيء من الحدود فاعلم أنك مفتػوف  أنخـرألوامر والنواىي، فإف امع حفت الحدود و 

يقػػة لػػم تشػػهد لهػػا ق، وأرجػػع إلػػى حكػػم الشػػرع ودع عنػػك رأى الهػػوى، ألف كػػل حنشػػياطيك البػػ
 م.عة فهي زندقة، واهلل أعلريالش
 

 الػفػنػاء و كػيػفػيػتػو مػثػل فػي
 

رى أف الملػك وؿ: أال تػلك مثبلً فػي الفنػاء فنقػرب نضقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
خلػػع عليػػو ويعقػػد لػػو ألويػػة ورايػػات، ويعطيػػو يعػػواـ واليػػة علػػى بلػػدة مػػن الػػببلد، و الن يػػولى رجػػبلً مػػ

و، وعجب اتطمأف واعتقد بقاءه وثبى إذا اعلى برىة من الزماف، حت وفالكؤوس والطبل والجند فيك
لعػػزؿ مػػن اءه او وفقػػره وخمولػػو، وداخلتػػو النخػػوة والكبريػػاء جػػػذلػػلػػى ونقصػػانو و و األو بػػو ونسػػي حالتػػ

أمػره ونهيػو فيهػا، فحبسػو  دىكاف من أمره، ثم طالبػو الملػك بجػرائم صػنعها وتعػا  أشر مالملك في 
بػػػت نخوتػػػو وكبريػػػاؤه، ذاا، وطػػػاؿ حبسػػػو وداـ ضػػػره لػػػو وذلػػػو وفقػػػره، و دىفػػػي أضػػػيق الحبػػػوس وأشػػػ

م تعطػف الملػك عليػو فنظػره بعػين ك ثعين المل يك فاه، وكل ذلو سرت نفسو وخمدت نار ىكوان
إليػػو ومثلهػػا  ةخلعػػة عليػػو وردَّ الواليػػالاإلحسػػاف إليػػو، و ا و بإخراجػػو مػػن الحػػب الرأفػػة والرحمػػة، فػػأمر

 إليػػو و اهللأة وكػػذلك المػػؤمن إذا قربػػنػػوبقيػػت مصػػفاة مكفػػاة مهو معهػػا وجعلهػػا لػػو موىبػػة، فػػدامت لػػ
رأت وال أذف  نواجتبػػاه فػػتح قبالػػة عػػين قلبػػو بػػاب الرحمػػة والمنػػة واإلنعػػاـ، فيػػرى بقلبػػو مػػا ال عػػي

واألرض وتقريػػب وات الغيػػوب مػػن ملكػػوت السػػم ةلػػى قلػػب بشػػر، مػػن مطالعػػر عخطػػسػػمعت وال 
إنهػا ترمػى د، فت حكمة وتصديق وعاوكبلـ لذيذ لطيف ووعد جميل، ووفاء بو، وإجابة دعاء وكلم

جسػده ى لػى لسػانو، ومػع ذلػك يسػب  عليػو نعمػة ظػاىرة علػر عفاً من مكاف بعيػد فتظهػذإليو قلبو ق
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د والعبادات دو س والمنكوح الحبلؿ والمباح وحفت الحو مشروب والملبأكوؿ والموجوارحو، في ال
إلى د الزماف، حتى اطمأف العب نه المؤمن المجذوب برىة مديم اهلل عّز وجّل ذلك لعبدالظاىرة، في

مػػاؿ واألىػػل الو  اا وأنػػواع المحػػن فػػي الػػنفبليػػوامػػو فػػتح عليػػو أبػػواب البد دذلػػك واغتػػر بػػو واعتقػػ
منكسػػراً  راً اف أنعػػم اهلل عليػػو مػػن قبػػل، فيبقػػى متحيػػراً حسػػيا كػػعنػػو جميػػع مػػ والولػػد والقلػػب فينقطػػع

 و.مقطوعاً ب
 

حزنػػو، وإف سػػأؿ اهلل ا يىره رأى مػػا يسػػوؤه، وإف نظػػر إلػػى قلبػػو وباطنػػو رأى مػػاإف نظػػر إلػػى ظػػ
جػده سػريعاً وإف وعػد بشػئ م يوإف طلب وعػداً جمػيبلً لػ و،بو من الضر لم ير إجابت اتعالى كشف م

لػق لػم خها، وإف راـ الرجػوع إلػى القيظفػر بتعبيرىػا وتصػديم ر على الوفاء بو، وإف رأى رؤيا لػثلم يع
فعمػػػل بهػػػا تسػػػارعت العقوبػػػات نحػػػوه ة ، وإف ظهػػػرت لػػػو فػػػي ذلػػػك رخصػػػبلً يجػػػد إلػػػى ذلػػػك سػػػبي

أدخػل فيػو مػن د خلق على جسمو وأسنتهم على عرضو، وإف طلب اإلقالة مما قػال وتسلطت أيدي
يعػط م نعم بمػا بػو مػن الػببلء لػتػلػب الرضػا أو الطيبػة والإف طاالجتباء لم يقػل، و  قبل ىالحالة األول

 ني فػػي الرحيػػل واألكػػواف فػػياواإلرادة واألمػػ زواؿفػػي الػػذوباف والهػػوى فػػي الػػ افحينئػػذ يأخػػذ الػػنف
ن األخػػبلؽ د مػػكيػػدًا، حتػػى إذا فنػػي العبػػأزداد تشػػديداً وعصػػراً وتل يػػلتبلشػػي، فيػػداـ لػػو ذلػػك بػػا

ارُْكػػْض ِبرِْجِلػػَك َىػػَذا ُمْغَتَسػػٌل {قػػط يسػػمع نػػداء فػػي باطنػػو اً فالصػػفات البشػػرية وبقػػى روحػػاإلنسػػانية و 
جػػّل فػػي قلبػػو بحػػار ّز و ا قيػػل لسػػيدنا أيػػوب عليػػو السػػبلـ، فيمطػػر اهلل عػػمػػك  .42ص.}بَػػاِرٌد َوَشػػَرابٌ 

تػو مبػواب رحفػتح عليػو أيعرفتو ودقائق علومػو، و مرأفتو ولطفو ومنتو، ويحييو بروحو ويطيبو بو و رحمت
بالبػػذؿ والعطػػاء والخدمػػة فػػي سػػائر األحػػواؿ واأللسػػن بالحمػػد  ونعمتػػو وداللػػو، وأطلػػق إليػػو األيػػدي

و الملػػػوؾ ر لػػػبالترحػػػاؿ، وذلػػػك لػػػو وسػػػخل فػػػي جميػػػع المحػػػاؿ، واألرجػػػ بوالثنػػػاء، والػػػذكر الطيػػػ
و فػتػو باطنػة بلطة بخلقو ونعمو، ويسػتأثره تربير رة وباطنة، تربيتو ظاىاىواألرباب، وأسب  عليو نعمة ظ

طػر علػى قلػب ال خ عين رأت وال أذف سمعت و ا الوكرمو، وأداـ لو ذلك إلى اللقاء، ثم يدخلو فيم
فَػػػبَل تَػْعلَػػػُم نَػْفػػػٌا مَّػػػا ُأْخِفػػػَي َلُهػػػم ممػػػن قُػػػػرَِّة َأْعػػػُيٍن َجػػػَزاء ِبَمػػػا َكػػػانُوا {ؿ جػػػّل وعػػػبل : ابشػػػر، كمػػػا قػػػ

 .17السجدة.}يَػْعَمُلوفَ 
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 الػنػفػا يفػي بػيػاف حػالػتػ

 
الػنفا لهػا حالتػاف ال ثالػث لهمػا: حالػة عافيػة، وحالػة قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػػو و أرضػػاه : 

والشكوى والسخط واالعتراض والتهمة للحق جل وعبل ال صبر  فالجزعببلء، فإذا كانت في ببلء 
عافيػػة  فػػيت وال رضػػى وال موافقػػة، بػػل سػػوء األدب والشػػرؾ بػػالحق واألسػػباب والكفػػر، وإذا كانػػ

الشػهوات واللػذات، كلمػا نالػت شػهوة طلبػت أخػرى، واسػتحقرت مػا عنػدىا  وإتبػاعفالشره والبطر 
من النعم من مأكوؿ ومشروب وملبوس ومنكوح ومسكوف ومركوب، فتخػرج لكػل واحػدة مػن ىػذه 
الػػنعم عيوبػػاً ونقصػػاً، وتطلػػب أعلػػى منهػػا وأسػػنى ممػػا لػػم يقسػػم لهػػا، وتعػػرض عمػػا قسػػم لهػػا، فتوقػػع 

يػػديها ومػػا قسػػم لهػػا، فيرتكػػب الغمػػرات ويخػػػوض  فػػيتعػػب طويػػل، وال ترضػػى بمػػا  فػػيإلنسػػاف ا
العقبػػى، كمػػا قيػػل: إف مػػن أشػػد  فػػيالػػدنيا، ثػػم  فػػيتعػػب طويػػل ال غايػػة لػػو وال منتهػػى  فػػيالمهالػػك 

ببلء ال تتمنى سوى انكشافها وتنسى كل نعػيم وشػهوة  فيالعقوبات طلب ما ال يقسم. وإذا كانت 
طلػػب شػػيئاً منهػػا، فػػإذا عوفيػػت منهػػا رجعػػت إلػػى رعونتهػػا وشػػرىا وبطرىػػا وإعراضػػها عػػن ولػػذة وال ت

معاصػػيو، وتنسػػى مػػا كانػػت فيػػو مػػن أنػػواع الػػببلء والضػػر ومػػا حػػل بهػػا مػػن  فػػيطاعػػة ربهػػا وانهماكهػػا 
الويل، فترد إلى أشد ما كانت عليو من أنواع الببلء والضر، لما اجترحت وركبت من العظائم فطمػاً 

الػػػببلء  فػػػيالمسػػػتقبل، إذ ال تصػػػلح لهػػػا العافيػػػة والنعمػػػة بػػػل حفظهػػػا  فػػػياً عػػػن المعاصػػػى لهػػػا وكفػػػ
والبػػؤس، فلػػو أحسػػنت األدب عنػػد انكشػػاؼ البليػػة والزمػػت الطاعػػة والشػػكر والرضػػى بالمقسػػـو 

النعيم والعافية والرضى من اهلل عز وجػل والطيبػة  فيلكاف خيرًا لها دنيا وأخرى، وكانت تجد زيادة 
الػدنيا واألخػرى فعليػو بالصػبر والرضػا، وتػرؾ الشػكوى إلػى الخلػق  في، فمن أراد السبلمة والتوفيق

وإنزاؿ حوائجو بربو عز وجل ولزـو طاعتو وانتظار الفرج منو و االنقطاع إليو عز وجل، إذ ىػو خيػر 
 ، وعػده نفػذ، قولػو فعػل مشػيئةمن غيره ومن جميع خلقو، حرمانو عطاء، عقوبتو نعمػاء، بػبلؤه دواء

كػل أفعالػو حسػنة   .82يػا.}ِإَذا َأرَاَد َشػْيئاً َأْف يَػُقػوَؿ لَػُو ُكػْن فَػَيُكػوفُ {َأْمػُرُه وقولو وأمػره  }ِإنََّما{حالو 
وحكمة ومصلحة، غير أنو طوى على المصالح من عباده وتفرد بو، فاألولى والبلئق بحالو والرضػى 

القػدر، وتػرؾ االشػتغاؿ  فػيوالتسػليم  لنػواىياوالتسليم، واشتغالو بالعبودية من أداء األوامر وانتهاء 
علػة األقػدار ومحاربتهػا، والسػكوت عػن لػم وكيػف ومتػى  والتهمػة للحػق عػز  ىػي التػيالربوبيػة  في

اهلل عنهما، وىػو  رضيجميع حركاتو وسكناتو، وتستند ىذه الجملة إلى حديث بن عباس  فيوجل 
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أنػا رديػف رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم قاؿ: بينما  عنهمااهلل  رضيما روى عن عطاء بن عباس 
اهلل يحفظػك، أحفػت اهلل تجػده أمامػك، فػإذا سػألت فاسػأؿ اهلل، وإذا  أحفػت: يا غبلـ " ليإذ قاؿ 

" فلػػو جهػػد العبػػاد أف يضػػروؾ بشػػئ لػػم يقضػػو اهلل و كػػائناسػػتعنت فاسػػتعن بػػاهلل، جػػف القلػػم بمػػا ىػػ
الصدؽ واليقين فاعمل، وإف لػم تسػتطع فػإف عليك لم يقدروا عليو فإف استطعت أف تعامل الناس ب

الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا. وأعلم أف النصرة بالصبر والفرج مع الكرب، وإف مع العسر يسرًا، 
جميػع  فػيلكل مؤمن أف يجعل ىذا الحديث مرآة لقلبو وشػعاره ودثػاره وحديثػو، فيعمػل بػو  فينبغي

 .وجلَّ  ويجد العزة فيهما، برحمة اهلل عزَّ  الدنيا واآلخرة فيحركاتو وسكناتو حتى يسلم 
 

 ػسػػؤاؿ مػن غػيػر اهلل تػعػالػىذـ ال فػي
 

وضػػعف إيمانػػو  وجػػلَّ  مػػا سػػأؿ النػػاس مػػن سػػأؿ إال لجهلػػو بػػاهلل عػػزَّ  قػػػاؿ قػػػدَّس اهلل سػػػػّره :
إيمانو  وقوة وجلَّ  ومعرفتو ويقينو وقلة صبره، وما تعفف من تعفف عن ذلك إال لوفور علمو باهلل عزَّ 

 .وجلَّ  كل يـو ولحظة وحياتو منو عزَّ   في وجلَّ  ويقينو وتزايد معرفتو بربو عزَّ 
 

 دعػاء الػعػارؼ بػاهلل تػعػالػى سػػبػب عػدـ اسػػتػجػابػة فػي
 

إنما لم يستجب للعارؼ كلما يسأؿ ربو عز وجل ويوفى لو بكػل وعػد قػاؿ قػدَّس اهلل سػػّره : 
طػائر ال  جناحيلك، ألف ما من حالة ومقاـ إال ولذاؾ خوؼ ورجاء ىما لئبل يغلب عليو الرجاء فيه

يػػتم اإليمػػػاف إال بهمػػػا وكػػػذلك الحػػػاؿ والمقػػػاـ، غيػػػر أف خػػػوؼ كػػػل حالػػػة ورجاءىػػػا بمػػػا يليػػػق بهػػػا، 
فالعارؼ مقرب وحالتو ومقامو أف ال يريد شيئاً سوى مواله عػز وجػل وال يػركن وال يطمػئن إلػى غيػره 

يػره، فطلبػو إلجابػة سػؤالو والوفػاء بعهػده غيػر مػا ىػو بصػدده والئػق بحالػو عز وجل، وال يستأنا بغ
: أحدىما لئبل يغلب عليو الرجاء والغرة بمكر ربو عز وجل فيغفل عن القياـ  ذلك أمراف اثناف ففي

الظػاىر بعػد  فػيالعػالم  فػيباألدب فيهلك، واآلخر شركو بربو عػز وجػل يشػئ سػواه، إذ ال معصػـو 
على نبينا أفضل الصبلة والسبلـ، فبل يجيبو وال يوفى لػو كػيبل، يسػأؿ عػادة ويريػده األنبياء عليهم و 

ألقػداـ جميعهػا األحػواؿ كلهػا وا فػيذلػك مػن الشػرؾ والشػرؾ كبيػرة  فػيطبعاً ال امتثاؿ لؤلمر، لمػا 
 والمقامات بأسرىا.
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لفػػرائض وأمػػا إذا كػػاف السػػؤاؿ بػػأمر فػػذلك ممػػا يزيػػده قربػػاً كالصػػبلة والصػػياـ وغيرىمػػا مػػن ا
 ذلك ممتثبلً لؤلمر. فيوالنوافل، ألنو يكوف 

 
 الػنػعػمػة و االبػتػبلء فػي

 
إف الناس رجبلف: منعم عليو، ومبتلى بما قضى ربو عز قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

أنعم مػا يكػوف مػن ذلػك إذ  فيوجل ، فالمنعم ال يخلو من المعصية والتكدر فيما أنعم عليو، فهو 
الػنفا والمػاؿ  فػياء القدر بما يكدره عليػو مػن أنػواع الببليػا مػن األمػراض واألوجػاع والمصػائب ج

واألىل واألوالد فيتعت بذلك، فكأنو لم ينعم عليو قط وينسى ذلك النعيم وحبلوتو وإف كاف الغنػى 
 فػػيبػػبلء حػػاؿ النعمػػاء كػػأف ال  فػػيقائمػػاً بالمػػاؿ والجػػاه والعبيػػد واإلمػػاء واألمػػن مػػن األعػػداء فهػػو 

يبػدؿ، ويحلػى  .16البػروج.107ىػود.}فَػعَّػاٌؿ لمَمػا يُرِيػدُ { وجػلَّ  الوجود، كل ذلك لجهلو بمػواله عػزَّ 
ويمر، ويغنى ويفقر، ويرفع ويخفض، ويعز ويذؿ ويحيى ويميت، ويقدـ ويػؤخر. لمػا اطمػأف إلػى مػا 

أيضاً بالدنيا اطمػأف إليهػا حالة الببلء، وبجهلو  فيبو من النعيم، ولما اغتر بو، ولما أيا من الفرج 
وطلب بها صفاء ال يشوبو كدر، ونسى إنهػا دار بػبلء وتنغػيص، وتكػاليف وتكػدير وأف أصػلها بػبلء 

كشجرة الصبر أوؿ ثمرتها مر وآخرىػا شػهد حلػو، ال يصػل المػرء إلػى حبلوتهػا   فهيوطارفها نعماء 
مػن صػبر علػى ببلئهػا حلػى لػو حتى يتجرع مرارتهػا، فلػن يبلػ  إلػى الشػهد إال بالصػبر علػى المػر، ف

نعيمها، إنما يعطى األجير أجره بعد عروؽ جبينو وتعب جسده وكػرب روحػو وضػيق صػدره وذىػاب 
خدمػػة مخلػػوؽ مثلػػو، فلمػػا تجػػرع ىػػذه المرائػػر كلهػػا أعقبػػت لػػو  فػػيقوتػو وإذالؿ نفسػػو وكسػػر ىػػواه 

مرة كالصحفة العليػا مػن  طيب طعاـ وإداـ وفاكهة ولباس وراحة وسرور ولو أقل قليل، فالدنيا أولها
ظػػرؼ مشػػوبة بمػػرارة، فػػبل يصػػل اآلكػػل إلػػى قػػرار الظػػرؼ ويتنػػاوؿ الخػػالص منػػو إال بعػػد  فػػيعسػػل 

تنػػاوؿ الصػػحفة العليػػا، فػػإذا صػػبر العبػػد علػػى أداء أوامػػر الػػرب عػػز وجػػل وانتهػػاء نواىيػػو والتسػػليم 
الف ىػواه وتػرؾ مػراده. والتفويض فيما يجرى بو القدر، وتجرع مرائر ذلػك كلػو وتحمػل أثقالػو، وخػ

آخر عمره والػدالؿ والراحػة والعػزة، ويتػواله ويغذيػو كمػا  فيأعقبو اهلل عز وجل بذلك طيب العيش 
الػدنيا واألخػرى كمػا يتلػذذ آكػل  فػييغذى الطفل الرضػيع مػن غيػر تكلػف منػو وتحمػل مؤنػة وتبعػة 
المػنعم عليػو أف ال يػأمن  للعبػد فينبغػيالمر من الصحفة العليػا مػن العسػل يأكلػو مػن قػرار الظػرؼ، 

مكر اهلل عز وجل فيغتر بالنعمػة ويقطػع بػدوامها، ويغفػل عػن شػكرىا ويرخػى قيػدىا بتركػو لشػكرىا. 
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( فشػكر نعمػة المػاؿ االعتػراؼ صلى اهلل عليو وسػلم : )النعمػة وحشػية فقيػدوىا بالشػكر النبيقاؿ 
األحػواؿ ورؤيػة فضػلو ومنتػو  سػائر فػيبها للمنعم المتفضل وىو اهلل عز وجل والتحدث بهػا لنفسػو 

عز وجل وأف ال يتملك عليػو وال يتجػاوز حػده فيػو، وال يتػرؾ أمػره فيػو، ثػم بػأداء حقوقػو مػن الزكػاة 
الشػػدائد عنػػد  فػػيوالكفػػارة والنػػذر والصػػدقة، وإغاثػػة الملهػػوؼ، وافتقػػاد أربػػاب الحاجػػات وأىلهػػا 

الرخاء بالبأساء والضػراء. وشػكر تقلب األحواؿ وتبدؿ الحسنات بالسيئات، أعنى ساعات النعيم و 
االسػػػتعانة بهػػػا علػػػى الطاعػػػات والكػػػف عػػػن المحػػػاـر  فػػػيالجػػػوارح واألعضػػػاء  فػػػينعمػػػة العافيػػػة 

واآلثاـ فذلك قيد النعم عن الرحلة والذىاب، وسقى شجرتها وتنمية أغصانها  والمعاصيوالسيئات 
ضػػغها، وسػػهولة بلهػػا، وتعقػػب وأوراقهػػا، وتحسػػين ثمرتهػػا، وحػػبلوة طعمهػػا وسػػبلمة عاقبتهػػا، ولػػذة م

الجسد، ثم ظهور بركتها علػى الجػوارح مػن أنػواع الطاعػات والقربػات واألذكػار،  فيعافيتها وريعها 
النبيػين  –الجنػاف مػع  فػيرحمػة اهلل عػز وجػل. والخلػود  فػياآلخػرة  فػيثم دخوؿ العبػد بعػد ذلػك 

ل ذلػػك واغتػر بمػػا ظهػػر مػػن فػػإف لػم يفعػػ –والصػديقين والشػػهداء والصػػالحين وحسػن أولئػػك رفيقػػاً 
زينة الدنيا وبما ذاؽ من لذتها، واطمأف إلى بريق سرابها وما الح من بريقها وما ىب من نسيم أوؿ 

 فػػػينهػػػار قيظهػػػا، ونعمومػػػة جلػػػود حياتهػػػا وعقاربهػػػا، وغفػػػل وعمػػػى عػػػن سػػػمومها القاتلػػػة المودعػػػة 
أ للػردى وليسػتبش بػالعطف أعماقها، ومكامنها ومصايدىا المنصػوبة ألخػذه وحبسػو وىبلكػو، فليهنػ

 النار ولظى. فييا والعذاب اآلجل الدن فيوالفقر العاجل،مع الذؿ والهواف 
 

وأما المبتلى. فتارة يبتلى عقوبة ومقابلة لجريمة ارتكبها ومعصية اقترفها وأخرى يبتلى تكفيػراً 
العػػالم مػػن أىػػل  وتحميصػػاً، وأخػػرى يبتلػػى الرتفػػاع الػػدرجات وتبليػػ  المنػػازؿ العاليػػات ليلحػػق بػػأولى

الحػػاالت والمقامػػات، ممػػا سػػبقت لهػػم عنايػػة مػػن رب الخليقػػة والبريػػات، وسػػيرىم مػػوالىم ميػػادين 
الحركػػػػات  فػػػػيالبليػػػػات علػػػػى مطايػػػػا الرفػػػػق واأللطػػػػاؼ، وروحهػػػػم بنسػػػػيم النظػػػػرات واللحظػػػػات 

الػػدركات، ولكػػن اخبػػرىم بهػػا لبلصػػطفاء  فػػيوالسػػكنات، إذ لػػم يكػػن ابػػتبلىم لئلىػػبلؾ واإلىػػواء 
االجتبػػػػػػاء واسػػػػػػتخراج بهػػػػػػا مػػػػػػنهم حقيقػػػػػػة اإليمػػػػػػاف وصػػػػػػفاىا وميزىػػػػػػا مػػػػػػن الشػػػػػػرؾ والػػػػػػدعاوى و 

والنفاؽ،ونحلهم بهػا أنػواع العلػـو واألسػرار واألنػوار، فجعلهػم مػن اخلػص الخػواص، ائتمػنهم علػى 
الصبر جلساء الرحمن يـو الفقراء صلى اهلل عليو وسلم : ) النبيأسراره، وارتضاىم لمجالستو. قاؿ 

الدنيا بقلوبهم وفى اآلخرة بأجسادىم، فكانت الببليا مطهرة لقلػوبهم مػن  فيدنيا وأخرى،  (القيامة
واإلرادات، وذوابػػػة لهػػػا وسػػػباكة مػػػن الػػػدعاوى  واألمػػػانيدوف الشػػػرؾ، والتعلػػػق بػػػالخلق واألسػػػباب 
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الفػردوس  فػياآلخػرة  فػيت والهوسات، وطلب األعواض بالطاعات مػن الػدرجات والمنػازؿ العاليػا
 ت.والجنا

ع والشػكوى فعبلمة االبتبلء علػى وجػو المقابلػة والعقوبػات، عػدـ الصػبر عػن وجودىػا والجػز 
 إلى الخليقة والبريات.

وعبلمػة االبػتبلء تكفيػػراً وتمحيصػاً للخطيػات وجػػود الصػبر الجميػل مػػن غيػر شػكوى وإظهػػار 
 والتضجر بأداء األوامر والطاعات.الجزع إلى األصدقاء والجيراف 

ء ارتفػػاع وجػػود الرضػػا والموافػػق، وطمأنينػػة الػػنفا والسػػكوف بفعػػل إلػػو األرض وعبلمػػة االبػػتبل
 والسموات، والفناء فيها إلى حين االنكشاؼ بمرور األياـ والساعات.

 
 ز و جػل فػي الػحػديػث الػقػدسػػيقػولػو عػ فػي

 إلػى آخػػره…( ) مػن شػػغػلػو ذكػرى
 

هلل عليو وسلم عػن ربػى عػز وجػل صلى ا النبيقولو  فيقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
( وذلػك أف المػؤمن إذا أراد اهلل عطيتػو أفضػل مػا أعطػى السػائلينمن شغلو ذكػرى عػن مسػئلتى أ: )

عػز وجػػل اصػػطفاءه واجتبػػاءه، سػلك بػػو األحػػواؿ وامتحنػػو بػػأنواع المحػن والببليػػا فيفقػػره بعػػد الغنػػى 
جهاتػو عليػو، ثػم يصػونو عػن مسػألتهم ويضػطره إلػى الػرزؽ عنػد سػد  فػيالخلػق  ويضطره إلى مسألة

ىػػو السػػنة، ثػػم يعسػػره عليػػو ويلهمػػو السػػؤاؿ  الػػذيالكسػػب ويسػػهلو وييسػػره لػػو فيأكػػل بالكسػػب 
تركػو، ليػزوؿ بػذلك ىػواه  فػيللخلق، ويأمره بو بأمر باطن يعلمو ويعرفو ويجعل عبادتو فيو ومعصيتو 

وجو اإلجبار ال على وجو الشرؾ بالجبػار، ثػم  نفسو وىى حالة الرياضة فيكوف سؤالو على وتنكسي
يصونو عن ذلك ويأمره بالفرض منهم أمرًا جزماً ال يمكنو تركو كالسؤاؿ من قبل ثػم ينقلػو مػن ذلػك 

السػؤاؿ لػو عػز وجػل فيسػألو جميػع مػا يحتػاج إليػو  فػيويقطعو عن الخلق ومعػاملتهم، فيجعػل رزقػو 
لسػػؤاؿ، ثػػم ينقلػػو مػػن السػػؤاؿ باللسػػاف إلػػى فيعطيػػو عػػز وجػػل وال يقطعػػو إف سػػكت وأعػػرض عػػن ا

بقلبو جميع ما يحتاج فيعطيو حتى أنو لػو سػألو جملػة ظػاىراً وباطنػاً، فيناديػو  فيسألوالسؤاؿ القلب 
بجميع ما يصلحو ويقـو بو أوده من المأكوؿ والمشروب والملبوس وجميع مصالح البشر مػن غيػر 

ِإفَّ َولِيمػػَي اللّػُو الَّػِذي نَػػزََّؿ {جػل وىػو قولػو عػز وجػل يتػواله عػز و أف يكوف ىو فيها أو تخطر ببالػو. ف
مػػن شػػغلو ذكػػرى فيتحقػػق حينئػػذ قولػػو عػػز وجػػل ) .196األعػػراؼ.}اْلِكتَػػاَب َوُىػػَو يَػتَػػػَولَّى الصَّػػاِلِحينَ 



81 

 

غايػػة أحػػواؿ األوليػػاء  ىػػي التػػي( وىػػى حالػػة الفنػػاء أعطيتػػو أفضػػل مػػا أعطػػى السػػائلين مسػػألتيعػػن 
 فػػيد إلػػى التكػػوين فيكػػوف جميػػع مػػا يحتػػاج إليػػو بػػإذف اهلل وىػػو قولػػو جػػل وعػػبل واألبػػداؿ ثػػم قػػد يػػر 

أجعلػك تقػوؿ  أطعنػيال غليػو إال أنػا أقػوؿ للشػئ كػن فيكػوف،  الذييا ابن آدـ أنا اهلل بعض كتب "
 .للشئ كن فيكوف"

 
 الػتػقػرب إلػى اهلل تػعػالػى فػي

 
شػػئ يقػػرب  أي:  المنػػاـ فقػػاؿ فػػيشػػيخ  رجػػل سػػألنيقػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 

: لػذلك ابتػداء وانتهػاء فابتػداؤه الػورع وانتهػاؤه الرضػى والتسػليم    فقلػتالعبد إلى اهلل عزَّ وجػلَّ  
 والتوكل.
 

 لػلػمػؤمػن أف يػشػػتػغػل بػو فػي مػا يػنػبػغػي
 

لفرائض، فإذا فرغ منها للمؤمن أف يشتغل أوالً با ينبغيقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
بالنوافل والفضائل، فمػا لػم يفػرغ مػن الفػرائض فاالشػتغاؿ بالسػنن حمػق  يشتغلاشتغل بالسنن، ثم 

ورعونػػة، فػػإف اشػػتغل بالسػػنن والنوافػػل قبػػل الفػػرائض لػػم يقبػػل منػػو وأىػػين، فمثلػػو مثػػل رجػػل يػػدعوه 
الملك وخادمو وتحػت يػده  ىو غبلـ الذيخدمة األمير  فيإليو ويقف  يأتيالملك إلى خدمتو فبل 

 وواليتو.
سػوؿ اهلل صػلى اهلل : قػاؿ ر ى بػن أبػى طالػب رضػي اهلل عنػو قػاؿ عن أمير المؤمنين سيدنا علػ

إف مثل مصلى النوافل قبل الفرائض مثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فبل عليو وسلم : )
فلػػة حتػػى يػػؤدى الفريضػػة. ( كػػذلك المصػػلى ال يقبػػل اهلل لػػو ناذات والدة ىػػيذات حمػػل وال  ىػػي

ومثل المصلى كمثل التاجر ال يخلص لو ربحػو حتػى يأخػذ رأس مالػو، وكػذلك المصػلى بالنوافػل ال 
تقبل لو نافلة حتى يؤدى الفريضة، وكذلك من ترؾ السنة واشتغل بنافلة لم ترتب مع الفػرائض ولػم 

خلقػو، واالعتػراض  فػيجػل ينص عليهػا ويؤكػد أمرىػا فمػن الفػرائض تػرؾ الحػراـ والشػرؾ بػاهلل عػز و 
 النبيقدره وقضائو وإجابة الخلق وطاعتهم، واإلعراض عن أمر اهلل عز وجل وطاعتو، قاؿ  فيعليو 

 (.معصية خالق فيال طاعة لملخوؽ صلى اهلل عليو وسلم : )
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 ذـ الػػنػػػـو فػي
 

ليقظة فقد اختػار ىو سبب ا الذيمن اختار النـو على قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
األنقػص واألدنػػى واللحػوؽ بػػالموت والغفلػة عػػن جميػػع المصػالح، ألف النػػـو أخػو المػػوت ولهػػذا ال 
يجوز النػـو علػى اهلل لمػا انتفػى عػز وجػل عػن النقػائض أجمػع، وكػذلك المبلئكػة لمػا قربػوا منػو عػز 

وأنفسػها وأكرمهػا أرفػع المواضػع وأطهرىػا  فػيوجل نفى النـو عنهم، وكػذلك أىػل الجنػة لمػا كػانوا 
النػـو  فػياليقظػة، والشػر كػل الشػر  فػيحالتهم، فالخير كل الخيػر  فينفى النـو عنهم لكونو نقصاً 

والغفلة، فمن أكل بهواه أكل كثيرًا فشرب كثيراً فناـ كثيرا فندـ كثيػراً طػويبلً وفاتػو خيػر كثيػر، ومػن 
ألف الحػراـ يغطػى اإليمػاف فػبل صػبلة  أكل قليبًل من الحراـ كاف كمن أكػل كثيػراً مػن المبػاح بهػواه،

 فػيالنشػاط  فػيوال عبادة وال إخبلص، ومن أكل من الحبلؿ كثيراً باألمر كاف كمن أكل منو قلػيبلً 
ظلمػة، ال خيػر فيػو . أكػل الحػبلؿ بهػواه  فػينػور، والحػراـ ظلمػة  فػيالعبادة والقوة، فالحبلؿ نػور 

، فبل خ  ير فيو.بغير األمر، وأكل الحراـ مستجلباف للنـو
 

 فػع الػبػعػد عػن اهلل تػعػالػىعػبلج د فػي
 فػيػة الػتػقػرب مػنػو تػعػالػىو بػيػاف كػيػ

 
 ال يخلو أمرؾ من قسمين:قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

 
إمػػا أف تكػػوف غائبػػاً عػػن القػػرب مػػن اهلل أو قريبػػاً منػػو واصػػبلً إليػػو، فػػإف كنػػت غائبػػاً عنػػو فمػػا قعػػودؾ 

 فػػينيػػك عػػن الحػػت األوفػػر والنعػػيم والعػػز الػػدائم والكفايػػة الكبػػرى والسػػبلمة والغنػػى والػػدالؿ وتوا
الطيػػػػراف إليػػػو عػػػػز وجػػػل بجنػػػاحين: أحػػػػداىما: تػػػرؾ اللػػػػذات  فػػػي  فقػػػػم وأسػػػرع واألخػػػرىالػػػدنيا 

 راـ منها والمباح والراحات أجمع.والشهوات الح
والخػػػروج مػػػن الخلػػػق والهػػػوى واآلخػػػر احتمػػػاؿ األذى والمكػػػاره وركػػػوب العزيمػػػة واألشػػػد، 

واإلرادات والمنػػى دنيػػا وأخػػرى حتػػى تظفػػر بالوصػػوؿ والقػػرب، فتجػػد عنػػد ذلػػك جميػػع مػػا تتمنػػى، 
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وتحصل لك الكرامة العظمى والعزة الكبػرى فػإف كنػت مػن المقػربين الواصػلين إليػو عػز وجػل ممػن 
ة، فأحسن األدب وال تغتػر أدركتهم العناية وشملتهم الرعاية وجذبتهم المحبة ونالتهم الرحمة والرأف

 فػيالخدمػة، وال تخلػد إلػى الرعونػة األصػلية مػن الظلػم والجهػل والعجػل  فػيبما أنت فيو، فتقصر 
نَساُف ِإنَُّو َكاَف ظَُلوماً َجُهوالً {:  قولو تعالى وََكاَف اإِلنَساُف {:  وقولو تعالى .72.األحزاب}َوَحَمَلَها اإْلِ

والتخيػر من االلتفات إلى ما تركتو مػن الخلػق والهػوى واإلرادة  قلبك وأحفت. 11اإلسراء.}َعُجوالً 
 يػدياهلل عػز وجػل كػالكرة بػين  يديالصبر والموافقة والرضا عند نزوؿ الببلء، واستطرح بين  وترؾ

حجػر أمػو وظئػره، تعػامى  فػيالغاسػل، والطفػل الرضػيع  يػديالفارس يقلبها بصولجانو، والميت بين 
لغيػػره وجػػوداً وال ضػػراً وال نفعػػاً وال عطػػاء وال منعػػاً، أجعػػل الخليقػػة عمػػن سػػواه عػػز وجػػل فػػبل تػػرى 

 واألسباب عند األذية والبلية كسوطو عز وجل يضربك بو، وعند النعمة والعطية كيده يلقمك بها.
 

 الػػػزىػػػػػػد فػي
 

كهػػا تر  فػػيالػزاىػػػد يثػػاب بسػػبب األقسػػاـ مػػرتين يثػػاب قػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
، فػإذا تحققػت عداوتػو لنفسػو و بمجػرد األمػرأواًل، فبل يأخذىا بهواه و موافقة النفا، بل يأخػذىا 

زمػػرة األبػػداؿ و العػػارفين أمػػر حنيئػػذ  فػػيمخالفتػػو لهػػواه ُعػػد مػػن المحقػػين و أىػػل الواليػػة و أدخػػل 
سبق بها العلم،  قسمة البد لو منها لم تخلق لغيره، جف بها القلم و ىيبتناولها و التلبا بها، إذ 

أف يكػوف  غيػريفإذا امتثل األمر فتناوؿ أو أطلع بالعلم فتلبا بها بجريػاف القػدر و الفعػل فيػو مػن 
أو موافػػق لفعػػل ىػػو فيػػو، ال ىػػوى و ال إرادة و ال ىمػػة أثيػػب بػػذلك ثانيػػاً، ىػػو ممتثػػل لؤلمػػر بػػذلك 

 الحق عز و جل فيو.
ذكرتػو مػن أنػو  الػذيالمقػاـ األخيػر  في فإف قاؿ قائل : كيف أطلقت القوؿ بالثواب لمن ىو

زمػػػرة اإلبػػػداؿ و العػػػارفين المفعػػػوؿ فػػػيهم، الفػػػانين عػػػن الخلػػػق و األنفػػػا و األىويػػػة و  فػػػيأدخػػػل 
و األعػواض علػػى العمػػاؿ الػذين يػػروف جميػع طاعػػاتهم و عبػػاداتهم  األمػػانياإلرادات و الحظػوظ و 

اً منو عز و جل ويعتقػدوف أنهػم عبيػد اهلل فضبًل من اهلل عز و جل و نعمة و رحمة و توفيقا و تيسير 
عز و جل ، و العبد ال يستحق على مواله حقاً، إذ ىو برمتو مع حركاتو و سكناتو و أكسػابو ملػك 

حقو يثاب و ىو ال يطلب ثواباً و ال عوضاً على فعلػو و ال يػرى لػو عمػبًل،  فيلمواله، فكيف يقاؿ 
 ن األعماؿ.لين و أفلا المفلسين مبل يرى نفسو من البطا
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فتقوؿ : صدقت، غير أف اهلل عز و جل يواصلو بفضلو و يدلػلو بنعمو و يربيو بلطفو و رأفتػو 
و بره و رحمتو و كرمو، إذ كف يده عن مصالح نفسو و طلب الحظوظ لهػا و جلػب النفػع إليهػا و 

اهلل  مصػالح نفسػو و ىػو مػدلل بفضػل فػيال حػراؾ لػو  الذيدفع الضر عنها، فهو كالطفل الرضيع 
والديو الوكيلين الكفيلػين، فلمػا سػلب عنػو مصػالح نفسػو عطػف  يديعز و جل و رزقو الدار على 

القلػوب حتػى كػل واحػد يرحمػو و يتعطػف عليػو و  فػيقلوب الخلق عليو و أوجد رحمة و شفقة لو 
 ال يحركػو غيػره أمػره أو فعلػو مواصػل بفضػل اهلل عػز و الػذييبره، فهكذا الكل فػاٍف عػن سػوى اهلل 

ِإفَّ َولِيمػػػَي اللّػػُو الَّػػِذي نَػػػزََّؿ { : ، قػػاؿ تعػػالىمتػػوليجػػل دنيػػا و أخػػرى مػػدلل فيهمػػا مػػدفوع عنػػو األذى 
 .196األعراؼ.}اْلِكَتاَب َوُىَو يَػتَػَولَّى الصَّاِلِحينَ 

 
 سبب ابتبلء طائفة من المؤمنين فػي

 
مػن المػؤمنين األحبػاب مػن أىػل إنمػا يبتلػى اهلل طائفػة قػاؿ رضػي اهلل تػعػػالى عػنػػو و أرضػػاه : 

يحب إجابتهم فيعطى الكػـر والجػود  سألواالوالية ليردىم بالببلء إلى السؤاؿ فيحب سؤالهم، فإذا 
حقهمػا ألنهمػػا يطالبػاف ألنػػو عػز و جػػل عنػػد سػؤاؿ المػػؤمنين مػن اإلجابػػة، وقػد تحصػػل اإلجابػػة وال 

والحرمػاف، فليتػأدب العبػد عنػد نػزوؿ يحصل النقد والنقاد لتعويق القدر ال على وجػو عػدـ اإلجابػة 
 فػيتػرؾ األوامػر وارتكػاب المنػاىى مػا ظهػر منػا ومػا بطػن. والمنازعػة  فػيالببلء، وليفتش عن ذنوبو 

القػػدر إذا تعاقػػب عليػػو، إنمػػا يبتلػػى بػػذلك مقابلػػة، فػػاف انكشػػف الػػببلء، وإال، فليتخػػذ إلػػى الػػدعاء 
بػػتبله ليسػػألو، وال يتهمػػو لتػػأخير اإلجابػػة لمػػا والتضػػرع واالعتػػذار فيػػديم بالسػػؤاؿ لجػػواز أف يكػػوف ا

 بيناه، واهلل أعلم.
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 مػن اهلل و الػفػنػاء بػو تػعػالػى الرضااألمػر بػطػلػب  فػي
 

أطلبػػوا مػػن اهلل عػػزَّ و جػػلَّ الرضػػا أو الفنػػاء، ألنػػو ىػػو قػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
الػػػدنيا، وىػػػو بػػػاب اهلل األكبػػػر وعلػػػة محبػػػة اهلل لعبػػػده  فػػػيرة الراحػػػة الكبػػػرى والجنػػػة العاليػػػة المنفػػػ

الدنيا واآلخرة فيو اللحػوؽ بػاهلل عػزَّ و جػلَّ والوصػوؿ إليػو، وال  فيالمؤمن، فمن أحبو اهلل لم يعذبو 
تشتغلوا بطلب الحظوظ وأقساـ لم تقسم أو قسمت، فإف كانت لم تقسم فاالشتغاؿ بطلبها حمػق 

العقوبػػات، كمػػا قيػػل: مػػن أشػػد العقوبػػات طلػػب مػػا ال يقسػػم وإف كانػػت ورعونػػة وجهالػػة، وىػػو أشػػد 
مقسػػومة فاالشػػتغاؿ بهػػا شػػره وحػػرص وشػػرؾ مػػن بػػاب العبوديػػة والمحبػػة والحقيقيػػة، ألف االشػػتغاؿ 

محبتػو وواليتػو فمػن احتػاؿ مػع اهلل غيػره  فػيبغير اهلل عزَّ و جلَّ شرؾ، وطالب الحت ليا بصػادؽ 
ملػو غيػر مخلػص، وإنمػا المخلػص مػن عبػد اهلل ليعطػى الربوبيػػة فهػو كػذاب وطالػب العػوض علػى ع

حقهػػا للمالكيػػة والحقيقػػة، ألف الحػػق عػػزَّ و جػػلَّ يملكػػو ويسػػتحق عليػػو العمػػل والطاعػػة لػػو بحركاتػػو 
غير موضع أف العبادات  فييده ملك لمواله كيف وقد بينا  فيوسكناتو وسائر أكسابو، والعبد وما 

نو على عبده إذ وفقو لها وأقدره عليهػا، فاالشػتغاؿ بالشػكر لربػو خيػر بأسرىا نعمة من اهلل وفضل م
وأولى من طلبو مػن األعػواض أو الجػزاء عليهػا، ثػم كيػف تشػتغل بطلػب الحظػوظ، وقػد تػرى خلقػاً  
كثيرًا كلما كثرت الحظػوظ عنػدىم وتػواترت وتتابعػت اللػذات والػنعم واألقسػاـ إلػيهم زاد سػخطهم 

النعمة وكثرة ىموىم وغمومهم وفقرىم إلػى أقسػاـ لػم تقسػم غيػر مػا على ربهم وتضجرىم وكفرىم ب
عنػػػدىم وحقػػػرت وصػػػغرت وقبحػػػت أقسػػػامهم عنػػػدىم وعظمػػػت وكبػػػرت وحسػػػنت أقسػػػاـ غيػػػرىم 
وأنحلػػػت قػػػواىم، وكبػػػرت سػػػنهم وشػػػتت أحػػػوالهم وتعبػػػت أجسػػػادىم وعرقػػػت جبػػػاىهم وسػػػودت 

امػر ربهػم فلػم ينالوىػا وخرجػوا طلبهػا وتػرؾ أو  فيصحائفهم بكثرة آثامهم وارتكاب عظائم الذنوب 
مػػػن الػػػدنيا مفػػػاليا ال إلػػػى ىػػػؤالء وال إلػػػى ىػػػؤالء، ال شػػػكروا ربهػػػم فيمػػػا قسػػػم لهػػػم مػػػن اقسػػػامهم 
فاستعانوا بها على طاعتو. وما نالوا مػا طلبػوا مػن أقسػاـ غيػرىم، بػل ضػيعوا دنيػاىم وآخػرتهم، فهػم 

هػم رضػوا بالقضػاء وقنعػوا بالعطػاء وأجهلهم وأحمقهم وأخسهم عقػواًل وبصػيرة، فلػو أن أشر الخليقة
وأحسنوا طاعة المولى ألتتهم أقسامهم من الدنيا من غير تعب وال عناء، ثم نقلػوا إلػى جػوار العلػي 



85 

 

بالقضػػاء، وجعػػل سػػؤالو ذلػػك  رضػػياألعلػػى فوجػػدوا عنػػده كػػل مػػراد ومنػػى، جعلنػػا اهلل وإيػػاكم ممػػن 
 والفناء وحفت الحاؿ والتوفيق بما يحبو ويرضى.

 
 د الػوصػوؿ إلػى اهلل تػعػالػىراأ فػي مػن

 و بػيػاف كػيػفػيػة الػوصػوؿ إلػيػو تػعػالػى
 

الػدنيا، و مػن أراد اهلل  فػيمن أراد اآلخرة فعليو بالزىد قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
وات قلبػو شػػهوة مػػن شػػه فػػياآلخػرة، فيتػػرؾ دنيػػاه آلخرتػػو و آخرتػو لربػػو، فمػػا داـ  فػػيفعليػو بالزىػػد 

الدنيا و لذة من لذاتها و طلب راحة من راحتها من سائر األشياء من مأكوؿ و مشػروب و ملبػوس 
علػم مػن فنػوف العلػم مػن الفقػو فػوؽ  فػيو منكوح و مسكوف و مركوب، و والية، و رياسة و طبقػة 

العبػػػادات الخمػػػا، و روايػػػة الحػػػديث و قػػػراءة القػػػرآف بروايتػػػو، و النحػػػو و اللغػػػة و الفصػػػاحة و 
الجملػػة انكشػػاؼ  فػػيالعافيػػة، و  مجػػيءلببلغػػة، و زواؿ الفقػػر و وجػػود الغنػػى و ذىػػاب البليػػة و ا

النفػػع فلػػيا بزاىػػد حقػػاً ألف كػػل واحػػد مػػن ىػػذه األشػػياء فيػػو لػػذة الػػنفا و موافقػػة  نجػػئالضػػر و 
الهوى و راحة الطبع و حب لو، و كل ذلك من الدنيا و مما يحبب البقاء فيها و يحصل السكوف 

إخراج جميع ذلػك عػن القلػب، و يأخػذ نفسػو بإزالػة ذلػك  فيأف يجاىد  فينبغيأنينة إليها، و الطم
و قلعػػو و الرضػػا بالعػػدـ و اإلفػػبلس و الفقػػر الػػدائم، فػػبل يبقػػى مػػن ذلػػك مقػػدار مػػص نػػواة لػػيخلص 

مػػن القلػػب و الكػػرب عػػن الحشػػا، و  األحػػزافالػػدنيا، فػػإذا تػػم لػػو ذلػػك زالػػت الغمػػـو و  فػػيزىػػده 
الػػدنيا يػػريح القلػػب و  فػػيات و الطيػػب و األنػػا بػػاهلل كمػػا قػػاؿ عػػز و جػػل: ) الزىػػد جػػاءت الراحػػ

القلػب و الخػذالف  فػيقلبو شئ من ذلك فػالهمـو و الخػوؼ و الوجػل قػائم  فيالجسد ( فما داـ 
الـز لػػو، و الحجػػاب عػػن اهلل عػػز و جػػل وعػػن قربػػو متكػػاثف متػػراكم فػػبل ينكشػػف جميػػع ذلػػك إال 

اآلخرة، فػبل يطلػب الػدرجات و  في، ثم يزىد بأثرىالكماؿ و قطع العبلئق بزواؿ حب الدنيا على ا
 الحلػيالمنازؿ العاليات و الحور و الولداف و الدور و القصور و البساتين و المراكب و الخيػل و 

و المآكػػل و المشػػارب و غيػػر ذلػػك ممػػا أعػػده اهلل تعػػالى لعبػػاده المػػؤمنين، فػػبل يطلػػب علػػى عملػػو 
اهلل عػز و جػل البتػة دنيػا و ال أخػرى، فحنيئػذ يجػد اهلل عػز و جػل فيؤتيػو حسػابو جزاء أو أجرًا من 

 دأبػوتفضبًل منو و رحمة، فيقربو منو و يدنيو و يلطف بو و يتعرؼ إليو بأنواع ألطافػو و بػره كمػا ىػو 
عز و جل مع رسلو و أنبيائو و أوليائو و خواصو و أحبابو أولى العلم بو عز و جل فيكوف العبد كل 
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مزيد أمره مدة حياتو. ثم ينتقل إلػى دار اآلخػرة إلػى مػا ال عػين رأت و ال أذف سػمعت و ال  فيـو ي
 خطر على قلب بشر، مما تضيق عنو األفهاـ و تعجز عن و صفو العبارات، و اهلل أعلم.

 
 تػػرؾ الػحػػظػػوظ فػػي

 
 فيلى يكوف العبد ماراً ترؾ الحظوظ ثبلث مرات: األو قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

الشػرع يػرده و ال  فػيجميع أحوالو من غير تعبػد لربػو و الـز  فيعشواه متخبطاً فيو متصرفاً بطبعو 
إليو عن حكمو، فبينما ىو على ذلك ينظر اهلل إليػو يعنػى يرحمػو، فيبعػث اهلل  ينتهيجده من جدود 

واعت من نفسو، فيتضافر الواعظاف علػى إليو واعظاً من خلقو من عباده الصالحين فينبهو، و يثنيو ب
فيػػو مػػن ركػػوب مطيػػة الطبػػع و  ىػػينفسػػو و طبعػػو، فتعمػػل الموعظػػة عملهػػا، فتبػػين عنػػدىا عيػػب مػػا 

جميػػع تصػػرفاتها فيصػػير العبػػد مسػػلماً قائمػػاً مػػع الشػػرع فانيػػاً عػػن  فػػيالمخافػػة فتميػػل إلػػى الشػػرع 
مبػاح الحػق عػز و جػل و حػبلؿ الشػرع الطبع، فيترؾ حراـ الدنيا و شبهاتها و منن الخلػق، فيأخػذ 

مأكلػو و مشػربو و ملبسػو و منكحػو و جميػع مػا البػد منػو، لتحػتفت البنيػة و يتقػوى علػى طاعػة  في
ال يتجاوزه و ال سبيل إلى الخروج من الػدنيا  الذيالرب عز و جل، و ليستوفى قسمو المقسـو لو 

جميع أحوالػو  فيالشرع  فيح و الحبلؿ قبل تناولو و التلبا بو و استيفائو فيسير على مطية المبا 
زمػػرة المحققػػين و الخػػواص أىػػل العزيمػػة  فػػيبػػو ىػػذه المطيػػة إلػػى عتبػػة الواليػػة و الػػدخوؿ  تنتهػػي
الحق، فيأكل باألمر، فحينئذ يسمع نداء من قبل الحق عز و جػل مػن باطنػو: أتػرؾ نفسػك  مريدي

يػك، و دنيػاؾ و آخرتػك، و تجػرد و تعاؿ، أترؾ الحظػوظ و الخلػق إف أردت الخػالق، و أخلػع نعل
بأسػرىا، و تعػر عػن الجميػع وافػن عػن الكػل و  األمػانيعن األكواف و الموجودات و مػا سػيوجد و 

تطيب بالتوحيد و أترؾ الشرؾ و صدؽ اإلرادة. ثم وطء البساط باألدب مطرقاً، ال تنظر يميناً إلى 
ىػػذا المقػػاـ، و  فػػيلحظػػوظ، فػػإذا دخػػل اآلخػػرة و ال شػػماالً إلػػى الػػدنيا و ال إلػػى الخلػػق و ال إلػػى ا

تحقق الوصوؿ جاءت الخلعة من قبل الحق عز و جل، و غشيتو أنػواع المعػارؼ و العلػـو و أنػواع 
الفضل، فيقاؿ لو: تلبا بالنعم و الفضل و ال تسئ األدب بالرد وترؾ التلبا، ألف رد نعم الملك 

بالفضل و القسػمة بػاهلل مػن غيػر أف يكػوف افتئاتا على الملك و استخفافاً بحضرتو و حينئذ يتلبا 
 تناوؿ الحظوظ و األقساـ: فيحاالت  أربعىو فيو و من قبل كأف يتلبا بهواه و نفسو فلو 
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 ىػياألولى بالطبع ىو الحراـ. و الثانيػة بالشػرع و ىػو المبػاح و الحػبلؿ. و الثالثػة بػاألمر و 
زواؿ اإلرادة و حصػػوؿ البدليػػة و كونػػو  حالػػة ىػػيحالػػة الواليػػة و تػػرؾ الهػػوى. و الرابعػػة بالفضػػل و 

حالػػة العلػػم و االتصػػاؼ بالصػػبلح، فػػبل يسػػمى  ىػػيىػػو فعػػل الحػػق و  الػػذيمػػراداً قائمػػاً مػػع القػػدر 
ِإفَّ َولِيمػػػَي اللّػػػُو الَّػػِذي نَػػػػزََّؿ {صػػالحاً علػػى الحقيقػػػة إال وصػػل إلػػػى ىػػذا المقػػػاـ، و ىػػو قولػػو تعػػػالى: 

كفػت يػده عػن جلػب مصػالحو و   الػذيفهو العبػد . 196األعراؼ.}ِلِحينَ اْلِكَتاَب َوُىَو يَػتَػَولَّى الصَّا
منافعو و عن رد مضاره و مفاسػده، كالرضػيع مػع الظئػر، و الميػت الغسػيل مػع الغاسػل، فتتػولى يػد 
القػػدر تربيتػػو مػػن غيػػر أف يكػػوف لػػو اختيػػار و تػػدبير، فػػاف عػػن جميػػع ذلػػك ال حػػاالً و ال مقامػػاً و ال 

قدرة، تارة يبسط و تارة يغنى و تارة يفقر، و يختػار و ال يتمنػى زواؿ ذلػك و إرادة، بل القياـ مع ال
 أحواؿ األولياء قدست أسرارىم. تنتهيتغيره، بل الرضى الدائم و الموافقة األبدية، فهو آخر ما 

 
 ػن الػخػلػق و الػهػوىفػنػاء الػعػبػد ع فػي

 يو الػنػفػا و اإلرادة و األمػانػ
 

العبد عن الخلػق و الهػوى و الػنفا و اإلرادة  فنيإذا ػالى عػنػو و أرضػاه : قػاؿ رضػي اهلل تػع
دنيػػا و أخػػرى و لػػم يػػرد إال اهلل عػػز و جػػل و خػػرج الكػػل عػػن قلبػػو وصػػل إلػػى الحػػق، و  األمػػانيو 

اصطفاه و اجتباه، و أحبو و حببو إلى خلقو، و جعلو يحبو و يحب قربو، و يتنعم بفضلو و يتقلػب 
ليػػو أبػػواب رحمتػػو، و وعػػده أف ال يغلقهػػا عنػػو أبػػدًا، فيختػػار العبػػد حينئػػذ اهلل، و نعمػػو و فػػتح ع فػػي

يػػدبر بتػػدبيره و يشػػاء بمشػػيئتو، و يرضػػى برضػػاه يمتثػػل أمػػره دوف غيػػره، و ال يػػرى لغيػػره عػػز و جػػل 
وجودًا و ال فعبًل، فحينئذ يجوز أف يعده اهلل بوعد ثم ال يظهر للعبػد وفػاء بػذلك، و ال يغيػر مػا قػد 

فعػػل اهلل عػػز و جػػل و  فػػيىمػػو مػػن ذلػػك، ألف الغيريػػة قػػد زالػػت بػػزواؿ الهػػوى و اإلرادة فصػػار تو 
نفسو و نواه ثم  فيحقو مع اهلل عز و جل كرجل عـز على فعل شئ  فيإرادتو فيصير الوعد حينئذ 

صػػرفو إلػػى غيػػره كالناسػػخ و المنسػػوخ فيمػػا أوحػػى اهلل عػػز و جػػل إلػػى نبينػػا محمػػد صػػلى اهلل عليػػو 
َها َأْو ِمْثِلَها أََلْم تَػْعَلْم َأفَّ الّلَو َعَلَى  {قولو عز و جل : وسلم  َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُنِسَها نَْأِت ِبَخْيٍر ممنػْ

سػػوى  اإلرادةصػلى اهلل عليػػو وسػػلم منػزوع الهػػوى و  النبػػيلمػػا كػاف . 106بقػػرة.ال}ُكػلم َشػػْيٍء قَػِديرٌ 
نْػَيا َواللّػُو يُرِيػُد {القرآف من األسر يـو بدر  فيذكرىا اهلل عز و جل  التيالمواضع  ُترِيُدوَف َعَرَض الػدُّ

ػػػػػػُكْم ِفيَمػػػػػػا َأَخػػػػػػْذُتْم َعػػػػػػَذاٌب  اآلِخػػػػػػَرَة َواللّػػػػػػُو َعزِيػػػػػػٌز َحِكػػػػػػيٌم * لَّػػػػػػْوالَ ِكتَػػػػػػاٌب ممػػػػػػَن اللّػػػػػػِو َسػػػػػػَبَق َلَمسَّ
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لى حالة واحدة كذا قالوا، و غيره و ىو مراد الحق عز و جل لم يترؾ ع. 68–67نفاؿ.األ}َعِظيمٌ 
أََلْم تَػْعَلْم َأفَّ الّلَو َعَلَى ُكػلم {القدر و قلبو منها، نبهو بقولو تعالى:  فيبل نقلو إلى القدر إليو فصرفو 

أمر بحر القدر تقلبك أمواجو تارة كذا و تارة كذا، فمنتهى  فييعنى أنك . 106بقرة.ال}َشْيٍء َقِديرٌ 
 ة و البدلية إال النبوة، و اهلل أعلم.ابتداء أمر النبي ما بعد الوالي الولي

 
 الػقػػدر و األمػػر بػحػفػت الػرضػا بػو فػي عػدـ الػمػنػازعػة فػي

 
بحفظهػا وكػل مػا  الػولياألحواؿ قبض كلها، ألنػو يػؤمر قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

ؤمر بحفظػو سػوى كونػو يؤمر بحظفو فهو قبض، والقياـ مع القدر بسط كلو، ألنو لػيا ىنػاؾ شػئ يػ
جميػع مػا يجػرى عليػو ممػا  فػيالقػدر بػل يوافػق وال ينػازع  فػيالقدر، فعليو أف ال ينػازع  فيموجودًا 

 ىو القدر غير محدود فيحفت. الذي يحلو ويمر. األحواؿ معدودة فأمر بحفت حدوده، والفضل
الحظوظ بعػد أف  فيمقاـ القدر والفعل والبسط أنو يؤمر بالسؤاؿ  فيوعبلمة أف العبد دخل 

أمر بتركها والزىد فيها، ألنو لما خبل باطنو من الحظوظ ولم يبق غير الرب عػزَّ و جػلَّ بوسػط فػأمر 
قسمو، والبد من تناولها والتوصػل إليػو بسػؤالو، ليتحقػق   ىي التيوطلب األشياء  والتشهيبالسؤاؿ 

عليػػو بإجابتػػو إلػػى ذلػػك، واإلطػػبلؽ  كرامتػػو عنػػد اهلل عػػزَّ و جػػلَّ ومنزلتػػو، وامتنػػاف الحػػق عػػزَّ و جػػلَّ 
عطػػػاء الحظػػػوظ مػػػن أكثػػػر عبلمػػػات البسػػػط بعػػػد القػػػبض، واإلخػػػراج مػػػن األحػػػواؿ  فػػػيبالسػػػؤاؿ 

 حفت الحدود. فيلمقامات والتكليف وا
فإف قيل : ىذا يدؿ على زواؿ التكلف والقوؿ بالزندقة والخروج من اإلسػبلـ، ورد قولػو عػزَّ 

قيػل ال يػدؿ علػى ذلػك وال يػؤدى إليػو بػل . 99الحجػر.}ى يَْأتِيَػَك اْلَيِقػينُ َواْعُبْد رَبَّػَك َحتَّػ{و جلَّ : 
شػرعو ودينػو، بػل يعصػمو مػن  فػيمقاـ الػنقص والقبػيح  فياهلل أكـر و وليو أعز عليو من أف يدخلو 

جميػػع مػػا ذكػػر ويصػػرفو عنػػو ويحفظػػو وينبهػػو ويسػػدده لحفػػت الحػػدود، فتحصػػل العصػػمة وتػػتحفت 
َكػػَذِلَك {القػػرب قػػاؿ عػػزَّ و جػػلَّ :  فػػيغيبػػة  فػػيومشػػقة، وىػػو عػػن ذلػػك الحػػدود مػػن تكليػػف منػػو 

ِإفَّ {وقػػاؿ عػػزَّ و جػػلَّ : . 24يوسػػف.}لَِنْصػػِرَؼ َعْنػػُو السُّػػوَء َواْلَفْحَشػػاء ِإنَّػػُو ِمػػْن ِعَباِدنَػػا اْلُمْخَلِصػػينَ 
 ِعبَػػػػػاَد اللَّػػػػػِو ِإالَّ {وقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  .65.اإلسػػػػػراء42حجػػػػػر.ال}ِعبَػػػػػاِدي لَػػػػػْيَا لَػػػػػَك َعلَػػػػػْيِهْم ُسػػػػػْلطَافٌ 

يػػا مسػػكين ىػػو محمػػوؿ الػػرب وىػػو مػػراده، وىػػو  .160+128+74+40صػػافات.ال}اْلُمْخَلِصػػينَ 
الشػرع نحػوه   فػيحجر قربو ولطفػو، أنػى يصػل الشػيطاف غليػو وتتطػرؽ القبػائح والمكػاره  فييربيو 
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ة والعقػػػوؿ أبعػػػدت النجعػػػة وأعظمػػػت الفريػػػة وقلػػػت قػػػوالً فظيعػػػاً، تبػػػاً لهػػػذه الهمػػػم الخسيسػػػة الدنيػػػ
الناقصػػة البعيػػدة و اآلراء الفاسػػدة المتخلخلػػة، أعاذنػػا اهلل واإلخػػواف مػػن الضػػبللة المختلفػػة بقدرتػػو 
الشػػاملة ورحمتػػو الواسػػعة، وسػػترنا بأسػػتاره التامػػة المانعػػة الحاميػػة، وربانػػا بنعمػػو السػػابغة وفضػػائلو 

 الدائمة بمنو وكرمو تعالى شأنو.
 

 ػهػاترؼ الػنػظػر عػن كػل الػجصػ فػي
 و طػلػب جػهػة فػضػل اهلل تػعػالػى

 
تقػاـ عػن الجهػات كلهػػا وال تبصػبص علػى شػئ منهػػا، قػػاؿ رضػػي اهلل تػعػػالى عػنػػو و أرضػػػاه : 

فما دمت تنظر إلى واحدة منها اليفتح لك جهػة فضػل اهلل عػز وجػل وقربػو، فسػد الجهػات جميعػا 
فػػتح عػػين قلبػػك جهػػة فضػػػل اهلل بتوحيػػده وإمحػػاء نفسػػك ثػػم فنائػػك ومحػػوؾ وعلمػػك، فحينئػػذ ي

رأسك إذا ذاؾ شعاع نور قلبك وإيمانك ويقينػك فيظهػر عنػد ذلػك النػور مػن  بعينيالعظيم، فتراىا 
الليلة الظلماء، يظهر مػن كػوى البيػت  فيالبيت المظلم  في التيباطنك على ظاىرؾ كنور الشمعة 

إلى وعد اهلل وعطائو عن عطػاء  ومنافذه فيشرؽ ظاىر البيت بنور باطنو، فتسكن النفا و الجوارح
ظلمػات جهلػك ورعونتػك،  فػيغيره و وعد غيره عز و جل. و ارحم نفسػك وال تظلمهػا وال تلقهػا 

فتنظػػر إلػػى الجهػػات وإلػػى الخلػػق والحػػوؿ والقػػوة والكسػػب واألسػػباب فتوكػػل إليهػػا، فتسػػد عنػػك 
إلػى غيػره عػز وجػل، الجهات ولم تفتح لك جهة فضل اهلل عز وجل عقوبة ومقابلػة لشػركك بػالنظر 

فإذا وجدتو ونظرت إلى فضلو ورجوتو دوف غيره وتعاميت عما سواه، قربك وأدناؾ، ورحمك ورباؾ 
 وأطعمك وسقاؾ، وداواؾ وعفاؾ، وأعطاؾ وأغناؾ، فبل ترى بعد ذلك ال فقرؾ وال غناؾ.
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 الػرضػا عػلػى الػبػلػيػة و الػشػػكػر عػلػى الػنػعػمػة فػي

 
ال تخلو حالتػك إمػا أف تكػوف بليػة أونعمػة. فػإف كانػت ي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : قػاؿ رضػ

بليػة فتطالػب فيهػا بالصػبر، وىػو األدنػى، والصػبر وىػو أعلػى منػو. ثػم الرضػا والموافقػة، ثػم الفنػاء، 
 .وىو لئلبداؿ، وإف كانت نعمة فتطالب فيها بالشكر عليها. والشكر باللساف والقلب والجوارح

 
مػػا باللسػػاف فػػاالعتراؼ بالنعمػػة أنهػػا مػػن اهلل عػػز وجػػل : وتػػرؾ اإلضػػافة إلػػى الخلػػق ال إلػػى أ

 أسػبابنفسك وحولك وقوتك وكسبك وال إلى غيػرؾ مػن الػذين جػرت علػى أديهػم، ألنػك وإيػاىم 
وآالت وأداة لهػػا، وإف قاسػػمها ومجريهػػا وموجػػدىا والشػػاغل فيهػػا والمسػػبب لهػػا ىػػو اهلل عػػز وجػػل 

 وجد ىو، فهو أحق بالشكر من غيره.، والمجرى ىو والموالقاسم ىو اهلل
 

ال نظر إلى الغبلـ الحمػاؿ للهديػة إنمػا النظػر إلػى األسػتاذ المنفػذ المػنعم بهػا قػاؿ اهلل تعػالى 
نْػَيا َوُىػػػػْم َعػػػػِن اآْلِخػػػػَرِة ُىػػػػْم {:  حػػػػق مػػػػن عػػػػدـ ىػػػػذا المنظػػػػر فػػػػي يَػْعَلُمػػػػوَف ظَػػػػاِىراً ممػػػػَن اْلَحيَػػػػاِة الػػػػدُّ

فمػن نظػر إلػى الظػاىر والسػبب ولػم يجػاوز علمػو ومعرفتػو فهػو الجاىػل النػاقص . 7الػرـو.}َغاِفُلوفَ 
 بلً لنظره في العواقب.قاصر العقل، إنما سمى العاقل عاق

 
. إف جميػع مػا بػك مػن  وأما الشكر بالقلب، فباالعتقاد الدائم. والعقد الوثيق الشديد المتبـر

حركاتػك وسػكناتك مػن اهلل عػز وجػل ال مػن غيػره،  يفالظاىر والباطن  فيالنعم والمنافع واللذات 
َوَمػػا ِبُكػػم ممػػن نػمْعَمػػٍة َفِمػػَن {قلبػػك. وقػػد قػػاؿ عػػز وجػػل :  فػػيويكػػوف شػػكرؾ بلسػػانك معبػػراً عمػػا 

 وقػػاؿ تعػػالى:. 20لقمػػاف.}َوَأْسػػَبَ  َعلَػػْيُكْم نَِعَمػػُو ظَػػاِىَرًة َوبَاِطنَػػًة ً { : وقػػاؿ تعػػالى. 53النحػػل.}اللّػػوِ 
 يبقى لمؤمن منعم سوى اهلل تعالى.فمع ىذا ال . 18النحل.}وْا نِْعَمَة الّلِو الَ ُتْحُصوَىاَوِإف تَػُعدُّ {
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طاعػة اهلل عػز وجػل دوف غيػره مػن الخلػق،  فػيوأـ الشكر بالجوارح فبأف تحركها وتستعملها 
فػػبل تجيػػب أحػػداً مػػن الخلػػق، فيمػػا فيػػو إعػػراض عػػن اهلل تعػػالى، وىػػذا يعػػم الػػنفا والهػػوى واإلرادة 

وسائر الخليقة، كجعل طاعة اهلل أصبلً ومتبوعاً وإماماً وما سواىا فرعاً وتابعػاً ومأمومػاً، فػإف  واألماني
فعلػػت غيػػر ذلػػك كنػػت جػػائراً ظالمػػاً حاكمػػاً بغيػػر حكػػم اهلل عػػز وجػػل الموضػػوع لعبػػاده المػػؤمنين، 

أَنػػَزَؿ اللّػػُو فَُأْولَػػػِئَك ُىػػُم َوَمػػن لَّػػْم َيْحُكػػم ِبَمػػا {:  وسػػالكاً غيػػر سػػبيل الصػػالحين. قػػاؿ اهلل عػػز وجػػل
َوَمػػػػػن لَّػػػػػْم َيْحُكػػػػػم ِبَمػػػػػا أَنػػػػػَزَؿ اللّػػػػػُو فَُأْولَػػػػػػِئَك ُىػػػػػُم {:  وفػػػػػى آيػػػػػة أخػػػػػرى. 44المائػػػػػدة.}اْلَكػػػػػاِفُروفَ 
وقودىا  التيفيكوف انهاؤؾ إلى . 47المائدة.}ُىُم اْلَفاِسُقوفَ {:  وفى أخرى. 45المائدة.}الظَّاِلُموفَ 

الػػدنيا وأقػػل بسػػطة وشػػرارة مػػن النػػار فيهػػا،  فػػي تصػػبر علػػى حمػػى سػػاعة النػػاس والحجػػارة، وأنػػت ال
الهاوية مع أىلها النجا النجا، الوحا الوحا، اهلل اهلل، أحفت الحػالتين  فيفكيف صبرؾ على الخلود 
جميػػع عمػػرؾ مػػن أحػػديهما إمػػا البليػػة وإمػػا النعمػػة فػػأعط كػػل حالػػة  فػػيوشػػروطهما، فإنػػك ال تخلػػو 

حالة البلية إلػى أحػد مػن خلػق  فيوالشكر على ما بينت لك، فبل تشكوف  حظها وحقها من الصبر
حكمتػو واختػر األصػلح  فػيباطنػك. وال تشػكن  فػياهلل، وال تظهرف الضجر ألحد وال تتهمن ربػك 

معافاتك فػذاؾ إشػراؾ منػك بػو  فيدنياؾ، وآخرتك، فبل تذىبن بهمتك إلى أحد من خلقو  فيلك 
ملكػػو أحػد شػػيئاً ال ضػار وال نػػافع وال دافػع، وال جالػػب وال  يفػعػز وجػػل، ال يملػك معػػو عػز وجػػل 

 فػػيالظػػاىر وال  فػػي، وال معػػاؼ وال مبػػرئ غيػػره عػػز وجػػل، فػػبل تشػػتغل بػػالخلق ال مبلػػيمسػػقم، وال 
فعلػو عػز  فػيالصػبر والرضػا والموافقػة والفنػاء  ألػـزالباطن، فإنهم لن يغنػوا عنػك مػن اهلل شػيئاً، بػل 

ليػػك باالسػػتغاثة إليػػو عػػز وجػػل، والتضػػرع مػػن شػػـؤ الػػنفا، ونزاىػػة وجػػل، فػػإف حرمػػت ذلػػك كلػػو فع
الحػػػق عػػػز وجػػػل واالعتػػػراؼ لػػػو بالتوحيػػػد بػػػالنعيم، والتبػػػرى مػػػن الشػػػرؾ، وطلػػػب الصػػػبر والرضػػػا 
والموافقػػة، إلػػى حػػين يبلػػ  الكتػػاب أجلػػو، فتػػزوؿ البليػػة وتنكشػػف الكربػػة، وتػػأتى النعمػػة والسػػعة 

اهلل أيوب عليو وعلى نبينػا أفضػل الصػبلة وأشػرؼ السػبلـ،   نبيحق  فيوالفرحة والسرور، كما كاف 
نسػيم الصػيف وطيبػو ألنػػو  ويػأتيبيػاض النهػار، ويػػذىب بػرد الشػتاء  ويػأتيكمػا يػذىب سػواد الليػل 

 فػيوابتداؤه وانتهاؤه وجمالو كمػا جػاء  مفتاحولكل شئ ضدًا وخبلفاً وغاية وبدءًا ومنتهى، فالصبر 
أس مػػن الجسػػد ( وفػػى لفػػت ) الصػػبر اإليمػػاف كلػػو ( وقػػد يكػػوف الخبػػر ) الصػػبر مػػن اإليمػػاف كػػالر 

حػاؿ فنائػك، وزواؿ  فػيالشكر ىو التلبا بالنعم وىى أقسامو المقسومة لػك، فشػكر التلػبا بهػا 
الهوى والحمية والحفت، وىذه حالة األبداؿ وىى المنتهى، اعتبر ما ذكرت لك ترشد إف شػاء اهلل 

 تعالى.
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 ايػةالػبػدايػة و الػنػهػ فػي
 

الخػػروج مػػن المعهػػود إلػػى المشػػروع ثػػم  ىػػيالبدايػػة : قػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 
المقػػػدور، ثػػػػم الرجػػػػوع للمعهػػػػود. ويشػػػػترط حفػػػػت الحػػػدود، فتخػػػػرج مػػػػن معهػػػػودؾ مػػػػن المػػػػأكوؿ 
والمشروب والملبوس والمنكوح والمسكوف والطبع والعادة إلى أمر الشرع ونهيو، فتتبػع كتػاب اهلل 

َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنػُو { : نة رسولو صلى اهلل عليو و سلم كما قاؿ اهلل تعالىوس
. 31آؿ عمػراف.}ُقْل ِإف ُكنُتْم ُتِحبُّوَف الّلَو فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلوُ { : وقاؿ تعالى. 7الحشر.}فَانتَػُهوا

باطنػك غيػر توحيػدؾ لػو وفػى  فػيظاىرؾ وباطنك فػبل يكػوف  فيفتفنى عن ىواؾ ونفسك ورعونتها 
حركتػػك  فػػيظػػاىرؾ غيػػر طاعػػة اهلل وعبادتػػو ممػػا أمػػر ونهػػى، فيكػػوف ىػػذا دأبػػك وشػػعارؾ ودثػػارؾ 

ليلك ونهارؾ، وسفرؾ وحضرتك، وشدتك ورخائػك، وصػحتك وسػقمك، وأحوالػك   فيوسكونك، 
ى عػػػن جػػػدؾ واجتهػػػادؾ وحولػػػك القػػػدر فيتصػػػرؼ فيػػػك القػػػدر، فتفنػػػ واديكلهػػػا، ثػػػم تحمػػػل إلػػػى 

جف بها القلم وسبق بها العلم، فتلبا بها وتعطى منها الحفت  التيوقوتك، فتساؽ إليك األقساـ 
والسبلمة فتحفت فيها الحدود ويحصل فيها الموافقة لفعل المولى، وال تتخرؽ قاعدة الشرع علػى 

 وقػاؿ تعػالى. 9الحجر.}الذمْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُوفَ  ِإنَّا َنْحُن نَػزَّْلَنا{ : الزندقة وإباحة المحـر قاؿ تعالى
فتصػحب الحفػت . 24يوسف.}َكَذِلَك لَِنْصِرَؼ َعْنُو السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصينَ { :

 فيػػافيحػػاؿ سػػيرؾ وطريقػػك وسػػلوكك  فػػيأقسػػاماً معػػدة لػػك، فحبسػػها عنػػك  ىػػيوالحميػػة وإنمػػا 
فاوز الهوى المعهود، ألنها أثقاؿ أحماؿ ما زيحت عنك، لئبل يثقلػك فتضػعفك إلػى حػين الطبع وم

الوصػػػوؿ إلػػػى عتبػػػة الفنػػػاء، وىػػػو الوصػػػوؿ إلػػػى قػػػرب الحػػػق عػػػز وجػػػل والمعرفػػػة بػػػو، واالختصػػػاص 
بحار األنوار، حيث ال تضر ظلمة الطبػائع واألنػوار، فػالطبع  فيباألسرار والعلـو الدينية، والدخوؿ 

اللتحػق بالمبلئكػة  اآلدمػيف تفارؽ الروح الجسد الستيفاء األقساـ، إذ لو زاؿ الطبع من باؽ إلى أ
وبطلت الحكمة، فبقى الطبع يستوفى األقسػاـ والحظػوظ، فيكػوف ذلػك وظائفػاً ال أصػلياً كمػا قػاؿ 

 فػي عينػيصلى اهلل عليو و سلم: ) حبب إلي من دنياكم ثبلث: الطيب والنساء وجعلت قرة  النبي
صػلى اهلل عليػو و سػلم عػن الػدنيا ومػا فيهػا ردت إليػو أقسػامو المحبوسػة  النبػي فنػية ( فلمػا الصبل
حػػاؿ سػػيره إلػػى ربػػو عػػز وجػػل ، فاسػػتوفاىا موافقػػة لربػػو تعػػالى والرضػػا بفعلػػو ممتػػثبلً ألمػػره،  فػػيعنػػو 
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 قدست أسمائو وعمت رحمتو، شمل فضلو ألوليائو وأنبيائػو علػيهم الصػبلة والسػبلـ، فهكػذا الػولي
وحظوظػو مػع حفػت الحػدود، فهػو الرجػوع مػن النهايػة إلػى البدايػة،  أقسػاموىذا البػاب تػرد إليػو  في

 واهلل أعلم.
 

 الػتػوقػف عػنػد كػل شػئ حػتػى يػتػبػيػن لػو إبػاحػة فػعػلػو فػي
 

كػػل مػػؤمن مكلػػف بػػالتوقف و التفتػػيش عنػػد حضػػور قػػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه :  
التناوؿ و األخذ، حتى يشهد لو الحكػم باإلجابػة، و العلػم بالقسػمة، و المػؤمن فتػاش األقساـ عن 

و المنافق لقاؼ. و قاؿ صلى اهلل عليو و سلم ) المؤمن وقاؼ ( و قاؿ صلى اهلل عليو و سلم : ) 
دع ما يريبػك إلػى مػا ال يريبػك ( فػالمؤمن يقػف عنػد كػل قسػم مػن مػأكوؿ و مشػروب و ملبػوس و 

حتى يحكػم لػو بجػواز األخػذ و التنػاوؿ كحكمػو إذا   يأخذتفتح لو فبل  التياألشياء  منكوح و سائر
حالػػة الواليػػة. أو حتػػى يحكػػم  فػػيحالػػة التقػػوى. أو حتػػى يحكػػم لػػو بػػذلك األمػػر إذا كػػاف  فػػيكػػاف 
حالػػة الفنػػاء، ثػػم تأتيػػو  ىػػيىػػو القػػدر المحػػض و  الػػذيحالػػة البدليػػة و الغوثيػػة، و الفعػػل  فػػيالعلػػم 

تتناوؿ كل ما يأتيو و يفػتح لػو مػا لػم يعتػرض عليػو الحكػم واألمػر والعلػم، فػإذا اعتػرض حالة أخرى 
 ضد األولى. فهيمتنع من التناوؿ، أحد ىذه األشياء ا

الثانيػػة الغالػػب عليػػو التنػػاوؿ و األخػػذ و  فػػياألولػػى الغالػػب عليػػو التوقػػف و التثبػػت. و  ففػػي
 الفتوح. ثم تأتى الحالة الثالثة.التلبا ب

 ىػيوؿ المحض و التلبا بما يفتح من الػنعم مػن غيػر اعتػراض أحػد األشػياء الثبلثػة و فالتنا
حقيقػة الفنػػاء، فيكػػوف المػػؤمن فيهػػا محفوظػػاً مػػن اآلفػات وخػػرؽ حػػدود الشػػرع مصػػاناً مصػػروفاً عنػػو 

ػػػػػوَء َواْلَفْحَشػػػػػاء ِإنَّػػػػػُو ِمػػػػػْن عِ {:  األسػػػػػواء، كمػػػػػا قػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػالى َباِدنَػػػػػا َكػػػػػَذِلَك لَِنْصػػػػػِرَؼ َعْنػػػػػُو السُّ
فيصير العبد مػع الحفػت عػن خػرؽ الحػدود كػالمقرض إليػو المػأذوف لػو و . 24يوسف.}اْلُمْخَلِصينَ 
 فػياإلباحات الميسػر لػو الخيػر، مػا يأتيػو قسػمو المصػفى لػو مػن اآلفػات و التبعػات  فيالمطلق لو 

 ىػػيغايػػة، و ال ىػػيالػػدنيا و اآلخػػرة، و الموافػػق إلرادة الحػػق و رضػػاه و فعلػػو و ال حالػػة فوقهػػا و 
السادة األولياء الكبار الخلص أصحاب األسرار، الػذين أشػرفوا علػى عتبػة أحػواؿ األنبيػاء صػلوات 

 اهلل عليهم أجمعين.
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 حػقػهػمػا ػة و الػمػحػبػوب و مػا يػجػب فػيالػمػحػب فػي

 
أعطػى ما أكثر ما يقوؿ المؤمن قرب فػبلف و بعػدت، و قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
فػبلف و أسػقمت، و عظػم فػبلف و حقػرت، و حمػد  وفػىفبلف و حرمت، وأغنى فبلف و أفقػرت و 

 فػػيفػػبلف و ذممػػت، و صػػدؽ فػػبلف و كػػذبت. أمػػا يعلػػم أنػػو الواحػػد. وأف الواحػػد يحػػب الوحدانيػػة 
 بتو.مح فيالمحبة، و يحب الواحد 

ميػل إلػى مػن إذا قربك بطريػق غيػره نقصػت محبتػك لػو عػز و جػل و شػعبت فربمػا دخلػك ال
يحػب  غيػور القلبك، و ىو عز و جػل  فيظهرت المواصلة و النعمة على يديو، فتنقص محبة اهلل 

إليػك   السػعيالغير عنك بالمواصلة و لسانو عن حمدؾ و ثنائػك و رجليػو عػن  أيديشريكو فكف 
صػلى اهلل عليػو و سػلم : ) جبلػت القلػوب علػى حػب  النبػيكيبل تشتغل بو عنػو، أمػا سػمعت قػوؿ 

مػػن أحسػػن إليهػػا ( فهػػو عػػز و جػػل يكػػف الخلػػق عػػن اإلحسػػاف إليػػك مػػن كػػل وجػػو و سػػبب حتػػى 
حركاتك و سكناتك، فبل ترى الخير  فيتوحده و تحبو، و تصير لو من كل وجو بظاىرؾ و باطنك 

إال منو و ال الشر إال منو عز و جل ، و تفنى عن الخلػق و عػن الػنفا، و عػن الهػوى و اإلرادة و 
إليك بالبسط و البذؿ و العطاء، و األلسػن  األيديجميع ما سوى المولى، ثم يطلق المنى، و عن 

العقبى، فبل تسػئ األدب، انظػر إلػى مػن ينظػر إليػك،  فيالدنيا ثم  فيبالحمد و الثناء فيدلك ابدًا 
و اقبل على من أقبل إليك، و أحب من يحبك و استجب من يدعوؾ و أعط يػدؾ مػن يثبتػك مػن 

ن ظلمات جهلػك، و ينجيػك مػن ىلكػك و يغسػلك مػن نجاسػك، و ينظفػك سقطك و يخرجك م
من أوسخاؾ، و يخلصك من جيفك و نتنك، و من أوىامػك الرديػة، و مػن نفسػك األمػارة بالسػوء 

نك و بػين  و أقرانك الضبلؿ المضلين شياطنيك، و أخبلئك الجهاؿ قطاع طريق الحق الحائلين بي
 كل نفيا و ثمين و عزيز.

د، إلى متى الحق، إلى متى الهوى، إلى متى الرعونة، إلى متى الدنيا، إلػى متػى إلى متى المعا
أنػت مػن خالقػك و األشػياء، و المكػوف األوؿ اآلخػر الظػاىر  أيػن، إلػى متػى سػوى المػولى  اآلخرة

البػػاطن، و المرجػػع و المصػػدر إليػػو، و لػػو القلػػوب و طمأنينػػة األرواح و محػػط األثقػػاؿ و العطػػاء و 
 شأنو. االمتناف، عز
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 نػػوع مػػن الػػمػػعػػرفػػة فػػي
 

باطنػو  فػيأقػوؿ يػا مشػرؾ بربػو  كػأنيالمنػاـ   فػي رأيػتقػاؿ رضػػي اهلل تػعػػالى عػنػػو و أرضػػاه : 
مػا ىػذا الكػبلـ، فقلػت ىػذا  جنبػيعملػو بإرادتػو، فقػاؿ رجػل إلػى  فػيظػاىره بخلقػو و  فيبنفسو و 

 نوع من أنواع المعرفة.
 

 ال مػوت فػيػهػا حػيػاة فػيػو و الػحػيػاة الػتػي ال الذيالػمػوت  فػػي
 

:  لػيالػنفا، فقيػل  فػياألمػر يومػاً فتحػرؾ  أبػىضػاؽ قػاؿ رضػي اهلل تػعػػالى عػنػػو و أرضػػاه : 
ال  الػػذي: مػػا المػػوت لػػيمػػاذا تريػػد   فقلػػت: أريػػد موتػػاً ال حيػػاة فيػػو و حيػػاة ال مػػوت فيهػػا   فقيػػل 

 فيها   قلت:ال موت  التيالحياة  حياة فيو و ما
الضػر و النفػع، و مػوتى  فػيمن الخلق فبل أراىػم  جنسيال حياة فيو موتى عن  الذيالموت 

 جميع ذلك و ال أجد. فيى فبل أحا الدنيا و األخر  فيو منائى  إرادتيو  ىوائيو  نفسيعن 
 فػيفيػو، و المػوت  وجوديبفعل ربى عّز و جّل ببل  فحياتيال موت فيها:  التيو أما الحياة 

 معو عّز و جّل، فػكػانػت ىػذه اإلرادة أنػفػا إرادة أردتػهػا مػنػذ عػقػلػت. وجوديذلك 
 

 تػأخػيػر إجػابػة الػدعػاء ػخػط عػلػى اهلل فػيالػنػهػي عػن الػتػسػ فػي
 

ما ىذا التسخط على ربك عزَّ و جّل مػن تػأخير إجابػة قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
ؿ حػػـر علػػى السػػؤاؿ للخلػػق و أوجػػب علػػى السػػؤاؿ و أنػػا أدعػػوه و ىػػو ال يجبيبنػػى الػػدعاء   تقػػو 

فيقاؿ لك أحر أنت أـ عبد فإف قلت أنا حر فأنت كػافر وغػن قلػت أنػا عبػد هلل، فيقػاؿ لػك أمػتهم 
حكمتػػو و رحمتػػو بػػك و بجميػػع خلقػػو وعلمػػو  فػػيتػػأخير إجابػػة دعائػػك و شػػاؾ  فػػيأنػػت لوليػػك 

و جّل    فإف كنت غير متهم لو و مقر بحكمتو و إرادتو و مصػلحتو  بأحوالهم أو غير متهم لو عزَّ 
لك و تأخير ذلك فعليك بالشكر لو عزَّ و جّل، ألنو اختار لك األصػلح و النعمػة و دفػع الفسػاد، 

ذلػػك فأنػػت كػػافر بتهمتػػك لػػو، ألنػػك بػػذلك نسػػبت لػػو الظلػػم و ىػػو لػػيا  فػػيو إف كنػػت متهمػػاً لػػو 
م و يستحيل عليػو أف يظلػم إذ ىػو مالكػك و مالػك كػل شػئ فػبل يطلػق بظبلـ للعبيد، ال يقبل الظل
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ملك غيره بغير إذنو فانسد عليػك سػبيل التسػخط  فيعليو اسم الظالم، و إنما الظالم من يتصرؼ 
 الظاىر مفسدة لك. فيسك و إف كاف فعلو فيك بما يخالف طبعك و شهوة نف فيعليو 

و  و التهمػة و القيػاـ مػع رعونػة الػنفا لسػخطافعليك بالشكر و الصبر و الموافقػة، و تػرؾ 
 يضل عن سبيل اهلل. الذيىواىا 

، و حسػػن الظػػن بربػػك عػػزَّ و جػػّل، و انتظػػار الفػػرج االلتجػػاءوعليػػك بػػدواـ الػػدعاء و صػػدؽ 
منػػو، و التصػػديق بوعػػده، و الحيػػاء منػػو، و الموافقػػة ألمػػره، و حفػػت توحيػػده و المسػػارعة إلػػى أداء 

زوؿ قػػػدره بػػػك و بفعلػػػو فيػػػك، و إف كػػػاف البػػػد أف تػػػتهم و تسػػػئ الظػػػن أوامػػػره، و التمػػػاوت عػػػن نػػػ
فنفسػػك األمػػارة بالسػػوء العاصػػية لربهػػا عػػزَّ و جػػلَّ أولػػى بهمػػا، و نسػػبتك الظلػػم إليهػػا أحػػرى مػػن 

األحواؿ كلها، ألنها عدوة اهلل و  فيموالؾ. فاحذر موافقتها و مواالتها، و الرضى بفعلها و كبلمها 
خليلتو و جاسوستو و مصافيتو، اهلل اهلل  ىيو اهلل و عدوؾ الشيطاف الرجيم، عدوتك، و موالية لعد

مَّػا { ثم اهلل، الحذر الحذر النجا النجا، أتهمها و أنسب الظلم إليها و اقرأ عليها قولو عزَّ و جّل :
ِإفَّ اللّػَو الَ َيْظِلػُم النَّػاَس {وقولػو عػزَّ و جػّل : . 147النسػاء.}يَػْفَعُل الّلُو ِبَعَذاِبُكْم ِإف َشػَكْرُتْم َوآَمنػُتمْ 

 و غيرىا من اآليات و األخبار. .44يونا.}َشْيئاً َولَػِكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهْم َيْظِلُموفَ 
كن مخاصماً هلل على نفسك مجادالً لها عنو عزَّ و جّل، و محارباً و سيافاً و صاحب جنػده 

 تعػالى : " يػا داود أىجػر ىػواؾ فإنػو ال منػازع و عسكره، فإنها أعدى عدو اهلل عزَّ و جّل، قػاؿ اهلل
 غير الهوى ". ملكي في ينازعني

 
 األمػر بػالػدعػاء و الػنػهػى عػن تػركػو فػي

 
 فسيأتيال تقل ال أدعو اهلل، فإف كاف ما أسألو مقسوماً قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

بسػؤاؿ، بػػل اسػألو عػزَّ و جػلَّ جميػع مػػا  يعطينػي إف سػألتو أو لػم أسػألو، و إف كػاف غيػػر مقسػـو فػبل
تريػػد و تحتػػاج إليػػو مػػن خيػػر الػػدنيا و اآلخػػرة مػػا لػػم يكػػن فيػػو محػػـر و مفسػػدة ألف اهلل تعػػالى أمػػر 

َوالَ { و قاؿ عزَّ و جػلَّ : .60غافر.}اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ { بالسؤاؿ لو و حث عليو. قاؿ تعالى :
صػلى  النبيقاؿ . 32النساء.}َواْسأَُلوْا الّلَو ِمن َفْضِلوِ  }{الّلُو ِبِو بَػْعَضُكْم َعَلى بَػْعضٍ تَػَتَمنػَّْوْا َما َفضََّل 

اهلل عليو وسلم : ) اسألوا اهلل و أنتم موقنوف باإلجابة ( و قاؿ صلى اهلل عليو وسػلم : ) اسػألوا اهلل 
نػي فػإذا ال أسػألو، بػل دـ ببطوف أكفكػم ( و غيػر ذلػك مػن األخبػار. و ال تقػل إنػي أسػألو فػبل يعطي
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على دعائو، فإف كاف ذلك مقسومًا ساقو إليك بعد أف تسألو، فيزيد ذلك إيماناً و يقيناً و توحيداً و 
جميع أحوالك و إنزاؿ حوائجك بو عزَّ و جلَّ ، و إف لم يكن  فيترؾ سؤاؿ الخلق و الرجوع إليو 

بالقصػص. فػإف كػاف فقػراً أو مرضػاً أرضػاؾ  مقسوماً لك أعطاؾ الغنػاء عنػو و الرضػا عنػو عػزَّ و جػلَّ 
بهمػػا و إف كػػاف دينػػاً قلػػب الػػدائن مػػن سػػوء المطالبػػة إلػػى الرفػػق و التػػأخير و التسػػهيل إلػػى حػػين 

الدنيا أعطاؾ عزَّ و جلَّ ثواباً  فيميسرتك أو إسقاطو عنك أو نقصو، فإف لم يسقط و لم يترؾ منو 
الػدنيا و اآلخػرة  فػيكريم غنى رحيم، فبل يخيب سائلو الدنيا، ألنو   فيجزيبًل ما لم يعطك بسؤالك 

صػحيفتو  فػيالحديث: ) المػؤمن يػرى  فيفبلبد من فائدة، و نائلة إما عاجبًل و إما آجبلً فقد جاء 
ىػذه    لييـو القيامة حسنات لم يعملها و لم يدر بها فيقاؿ لو أتعرفها   فيقوؿ ما أعرفها من أين 

دار الػدنيا ( و ذلػك أنػو بسػؤاؿ اهلل عػزَّ و جػلَّ يكػوف  فػيسػألتها  لتػيافيقاؿ لو إنهػا بػدؿ مسػألتك 
ذاكرًا اهلل و موحداً و واضع الشئ في موضعو، و معطػي الحػق أىلػو، و متبرئػاً مػن حولػو و قوتػو، و 

 تاركاً للتكبر و التعظيم و األنفة، و جميع ذلك أعماؿ صالحة ثوابها عند اهلل عزَّ و جلَّ.
 

 ػفػا و تػفػصػيػل كػيػفػيػتػوجػهػاد الػن فػي
 

كلمػػػا جاىػػػدت نفسػػػك و غلبتهػػػا و قتلتهػػػا بسػػػيف قػػػػاؿ رضػػػػي اهلل تػعػػػػالى عػنػػػػو و أرضػػػػاه :  
المخالفة أحياىا اهلل، و نازعتك و طلبت منػك الشػهوات و اللػذات الجنػاح منهػا و المبػاح، لتعػود 

اهلل عليػو وسػلم : ) رجعنػا مػن  إلى المجاىدة ليكتب لك ثواباً دائماً، و ىػو معنػى قػوؿ النبػي صػلى
الجهاد األصغر إلى الجهػاد األكبػر ( أراد مجاىػدة الػنفا لػدوامها و اسػتمرارىا علػى الشػهوات و 

َواْعبُػػػْد رَبَّػػػَك َحتَّػػػى يَْأتِيَػػػَك {اللػػػذات، و إنهماكهػػػا فػػػي المعاصػػػي، و ىػػػو معنػػػى قولػػػو عػػػزَّ و جػػػلَّ : 
بيػو صػلى اهلل عليػو وسػلم بالعبػادة و ىػي مخالفػة الػنفا، أمر اهلل عزَّ و جػلَّ لن .99الحجر.}اْلَيِقينُ 

 إلى أف يأتيو اليقين يعنى الموت.ألف العبادة كلها تأباىا النفا و تريد ضدىا 
فػإف قيػل : كيػف تػأبى نفػا رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم العبػادة و ىػو عليػو والصػػبلة و 

فيقػاؿ أنػو عػزَّ و  . 4–3الػنجم.}ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإفْ {السبلـ ال ىوى لو 
جلَّ خاطب نبيو صلى اهلل عليو وسلم ليتقرر بو الشرع فيكوف عامػاً بػين أمتػو إلػى أف تقػـو السػاعة. 
ثم إف اهلل عزَّ و جلَّ أعطى نبيو عليو الصبلة و السبلـ القػوة علػى الػنفا و الهػوى، كػيبل يضػراه و 

ىدة، بخبلؼ أمتو، فإذا داـ المؤمن على ىذه المجاىدة إلػى أف يأتيػو المػوت و يحوجاه إلى المجا
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يلحػػق بربػػو عػػزَّ و جػػلَّ بسػػيف مسػػلوؿ ملطػػخ بػػدـ الػػنفا و الهػػوى أعطػػاه مػػا ضػػمن لػػو مػػن الجنػػة، 
ـَ رَبمػػػػِو َونَػَهػػػػى الػػػػنػَّْفَا َعػػػػِن اْلَهػػػػَوى * فَػػػػِإفَّ اْلجَ {:  لقولػػػػو عػػػػزَّ و جػػػػلَّ  نَّػػػػَة ِىػػػػَي َوَأمَّػػػػا َمػػػػْن َخػػػػاَؼ َمَقػػػػا

فإذا أدخلو الجنػة و جعلهػا داره و مقػره و مصػيره، أمػن مػن التحويػل . 41–40النتزعات.}اْلَمْأَوى
عنها و االنتقاؿ إلى غيرىا و العودة إلى دار الدنيا جدد لو كل يـو و كػل سػاعة مػن أنػواع النعػيم و 

د، كما جدد في الدنيا كل يػـو و  تغير عليو أنواع الحاؿ و الحلى إلى ما ال نهاية و ال غاية و ال نفا
 عة و لحظة مجاىدة النفا و الهوى.كل سا

و أما الكافر و المنافق و العاصي لما تركوا مجاىدة النفا و الهوى في الدنيا و تابعوىا، و 
وافقوا الشيطاف تمرجوا في أنواع المعاصي من الكفر و الشرؾ و ما دونهما حتى أتاىم الموت مػن 

َواتػَُّقػوْا النَّػاَر {عزَّ و جلَّ : للكافرين في قولو  توبة، أدخلهم اهلل النار التي أعدت  غير اإلسبلـ و ال
فػإذا أدخلهػم فيهػا و جعلهػا مقػرىم و صػيرىم، فأحرقػت . 131آؿ عمػراف.}الَِّتي ُأِعدَّْت لِْلَكػاِفرِينَ 

ُكلََّمػػا َنِضػػَجْت { : جلػػودىم و لحػػومهم جػػدد لهػػم عػػزَّ و جػػلَّ جلػػوداً و لحومػػاً كمػػا قػػاؿ عػػزَّ و جػػلَّ 
َرَىػػا ْلَناُىْم ُجلُػػوداً َغيػْ يفعػػل عػػزَّ و جػػلَّ بهػػم ذلػػك كمػػا وافقػػوا أنفسػػهم و  .56النسػػاء.}ُجلُػػوُدُىْم بَػػدَّ

أىواءىم في الدنيا في معاصيو عزَّ و جلَّ ، فأىل النار تجدد لهم كل وقت جلػود و لحػـو إليصػاؿ 
و عدـ موافقتهػا فػي دار الػدنيا و ىػذا معنػى العذاب و اآلالـ إليهم. و سبب ذلك مجاىدة النفا 

 قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم : ) الدنيا مزرعة اآلخرة (.
 

 فػي قػولػو تػعػالػى : ) كػل يػـو ىػو فػي شػػأف (
 

إذا أجاب اهلل عبداً ما سألو و أعطاه ما طلبو لم تنخـر قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
ف بػػو القلػػم و سػػبق بػػو العلػػم، لكنػػو يوافػػق سػػؤالو مػػراد ربػػو عػػزَّ و جػػلَّ فػػي وقتػػو، إرادتػػو و ال مػػا جػػ

فتحصل اإلجابة و قضاء الحاجػة فػي الوقػت المقػدر الػذي قػدره لػو فػي السػابقة لبلػوغ القػدر وقتػو  
 أي يسوؽ المقادير إلى .29الرحمن.}ُكلَّ يَػْوـٍ ُىَو ِفي َشْأفٍ {كما قاؿ أىل العلم قولو عزَّ و جّل : 

المواقيػػت، يعطػػى اهلل أحػػداً شػػيئاً فػػي الػػدنيا بمجػػرد دعائػػو، و كػػذلك ال يصػػرؼ عنػػو شػػيئاً بدعائػػو 
المجرد، و الذي ورد في الحديث ) و ال يرد القضاء إال الدعاء ( قيل إف المراد بو ال يرد القضػاء 

بػل برحمػة إال الدعاء الذي قضى أف يرد لقضائو، و كذلك ال يدخل أحد الجنة في اآلخػرة بعملػو، 
 الجنة الدرجات على قدر أعمالهم. اهلل عزَّ و جلَّ، لكنو يعطى العباد في
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و قد ورد في حديث عائشػة رضػي اهلل عنهػا ) أنهػا سػألت النبػي صػلى اهلل عليػو و سػلم ىػل 
يدخل أحد الجنة بعملو  فقاؿ ال برحمة اهلل، فقالت و ال أنػت  فقػاؿ و ال أنػا إال أف يتغمػدني اهلل 

وضع يده علػى ىامتػو ( و ذلػك ألف اهلل عػزَّ و جػلَّ ال يجػب عليػو ألحػد حػق و ال يلزمػو  برحمتو و
الوفاء بالعهد، بل يفعل مػا يريػد يعػذب مػن يشػاء و يغفػر لمػن يشػاء، و يػرحم مػن يشػاء، فعػاؿ لمػا 
يريػػد و ال يسػػاؿ عمػػا يفعػػل و ىػػم يسػػئلوف، يػػرزؽ مػػن يشػػاء بغيػػر حسػػاب بفضػػل رحمتػػو و منتػػو، و 

ىػي األرض  التػيء بعدلو، و كيف ال يكوف كذلك و الخلق من لػدف العػرش إلػى الثػرى يمنع من شا
َىػْل { : السابعة السفلى ملكػو و صػنعو، ال مالػك لهػم غيػره و ال صػانع لهػم غيػره، قػاؿ عػزَّ و جػلَّ 

ػػُر اللَّػػوِ  و  .64–63–62–61–60النمػػل.}أَِإلَػػٌو مَّػػَع اللَّػػوِ {:  و قػػاؿ تعػػالى .3فػػاطر.}ِمػػْن َخػػاِلٍق َغيػْ
ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُػْؤِتي اْلُمْلَك َمن  : و قاؿ تعالى .65مريم.}َىْل تَػْعَلُم َلُو َسِمّياً { : قاؿ تعالى

ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلم شَ  ِديٌر ْيٍء قَػَتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذؿُّ َمن َتَشاء بَِيِدَؾ اْلَخيػْ
 ِمػَن اْلَحػيم ُتوِلُج اللَّْيَل ِفي اْلنػََّهاِر َوُتوِلُج النػََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميمِت َوُتْخػِرُج اَلَميَّػتَ * 

 .27–26آؿ عمراف.}َوتَػْرُزُؽ َمن َتَشاء ِبَغْيِر ِحَسابٍ 
 

 طػلػب الػمػغػفػرة و الػعػصػمػةفػي األمػر بػ
 وفػيػق و الػرضػا و الػصػبػر مػن اهلل تػعػالػىو الػتػ

 
للػذنوب السػابقة  المغفػرةال تطلػبّن مػن اهلل شػيئاً سػوى قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 

و العصمة منهػا فػي األيػاـ اآلتيػة البلحقػة، و التوفيػق لُحسػن الطاعػة، و امتثػاؿ األمػر و الرضػا بمػر 
لػػببلء، و الشػػكر علػػى جزيػػل النعمػػاء و العطػػاء، ثػػم الوفػػاة بخاتمػػة القضػػاء، و الصػػبر علػػى شػػدائد ا

الخير، و اللحوؽ باألنبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئػك رفيقػاً و ال تطلػب 
منػػو الػػدنيا و ال كشػػف الفقػػر و الػػببلء إلػػى الغنػػاء و العافيػػة، بػػل الرضػػا بمػػا قسػػم و دبػػر، و اسػػألو 

قامك فيو و أحلك و ابتبلؾ، إلى أف ينقلك منو إلى غيره و ضده، ألنك ال الحفت الدائم على ما أ
تعلم الخير في أيهما، في الفقر أو في الغناء، في الببلء أو في العافية، طوى عنك علػم األشػياء و 

 و عّز و جّل بمصالحها و مفاسدىا.تفرد ى
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أصػبح، علػى مػا أكػره  فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو : ال أبالى علػى أي حػاؿ
أو على ما أحب، ألني ال أدرى الخير في أيهما. قاؿ ذلك لحسن رضػاه بتػدبير اهلل عػّز و جػّل، و 

ُكتِػَب َعلَػْيُكُم اْلِقتَػاُؿ َوُىػَو ُكػْرٌه لَُّكػْم َوَعَسػى َأف { : الطمأنينة على اختيػاره و قضػائو. قػاؿ اهلل تعػالى
ػػػػٌر لَُّكػػػػ ْم َوَعَسػػػػى َأف ُتِحبُّػػػػوْا َشػػػػْيئاً َوُىػػػػَو َشػػػػرك لَُّكػػػػْم َواللّػػػػُو يَػْعلَػػػػُم َوأَنػػػػُتْم الَ َتْكَرُىػػػػوْا َشػػػػْيئاً َوُىػػػػَو َخيػْ

 .216البقرة.}تَػْعَلُموفَ 
كن على ىذا الحاؿ إلى أف يزوؿ ىواؾ و تنكسر نفسك فتكوف ذليلة مغلوبة تابعة ثػم تػزوؿ 

اهلل تعػالى، فيمتلػئ  إرادتك و أمانيك، و تخرج األكواف من قلبػك و ال يبقػى فػي قلبػك شػئ سػوى
قلبك بحب اهلل تعالى، و تصدؽ إرادتك في طلبو عػّز و جػّل فيػرد إليػك اإلرادة بػأمره بطلػب حػت 
مػن الحظػوظ دنيويػة و أخرويػػة، فحينئػذ تسػألو عػػّز و جػّل بػذلك و تطلبػػو ممتػثبلً ألمػره، إف أعطػػاؾ 

نػػك و ال تتهمػػو فػػي شػػكرتو و تلبسػػت بػػو، و إف منعػػك لػػم تتسػػخط عليػػو و لػػم تتغيػػر عليػػو فػػي باط
ذلك ببخل، ألنك لم تكن طلبتو بهواؾ و إرادتك، ألنك فػارغ القلػب عػن ذلػك غيػر مريػد لػو، بػل 

 ممتثبلً ألمره بالسؤاؿ و السبلـ.
 

 فػي الػشػػكػر و االعػتػراؼ بػالػتػقػصػيػر
 

 كيف يحسن منك العجب في أعمالػك و رؤيػة نفسػكقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه :  
فيها و طلب األعواض عليها، و جميع ذلك بتوفيق اهلل تعالى و عونو و قوتػو و إرادتػو و فضػلو، و 

 معصيتو فبعصمتو و حفظو و حميتو. إف كاف ترؾ
أيػػن أنػػت مػػن الشػػكر علػػى ذلػػك و االعتػػراؼ بهػػذه الػػنعم التػػي أوالكهػػا، مػػا ىػػذه الرعونػػة و 

لػػم تكػػن قػػاتبلً بعػػودؾ إال بعػػد معاونػػة الجهػػل، تعجػػب بشػػجاعة غيػػرؾ و سػػخائو و بػػذؿ مالػػو إذا 
شػػجاع ضػػرب فػػي عػػدوؾ ثػػم تمنيػػت قتلػػو، لػػواله كنػػت مصػػروعاً مكانػػو و بدلػػو، و ال بػػاذالً لػػبعض 
مالك إال بعد ضماف صػادؽ كػريم أمػين ضػمن لػك عوضػو و خلفػو، لػوال قولػو و طمعػك فيمػا وعػد 

 حبة منو، كيف تعجبك بمجرد فعلك. لك و ضمن لك ما بذلت
 

الشػػػكر و الثنػػػاء علػػػى المعػػػين و الحمػػػد هلل الػػػدائم و إضػػػافة ذلػػػك إليػػػو فػػػي  أحسػػػن حالػػػك
، فإنك تضيفها إلى نفسك و تنسبها إلػى الظلػم و سػوء  األحواؿ كلها إال الشر و المعاصي و اللـو
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األدب و تتهمها بو، فهي أحق بذلك ألنها مأوى لكل شر و أمارة بكل سوء و داىية وإف كػاف ىػو 
خالق أفعالك مع كسبك، أنت الكاسب و ىو الخالق كما قػاؿ بعػض العلمػاء عّز و جّل خالقك و 

باهلل عّز و جّل : تجئ و ال بد منك، و قولػو صػلى اهلل عليػو و سػلم : ) اعملػوا و قػاربوا و سػددوا 
 فكل ميسر لما خلق لو (.

 
 فػي الػػمػػريػػػد والػػمػػػراد

 
 و إما أف تكوف مريداً أو مرادًا.ال يخل قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه :

فػػإف كنػػت مريػػداً فأنػػت محمػػل و حمػػاؿ يحمػػل كػػل شػػديد و ثقيػػل، ألنػػك طالػػب و الطالػػب 
مشقوؽ عليو حتى يصل إلى مطلوبػو و يظفػر بمحبوبػو و يػدرؾ مرامػو، و ال ينبغػي لػك أف تنفػر مػن 

ؿ، و يػػزاؿ عنػػك بػػبلء ينػػزؿ بػػك فػػي الػػنفا و المػػاؿ و األىػػل و الولػػد، إلػػى أف يحػػط عنػػك األعمػػا
األثقاؿ، و يرفع عنك اآلالـ و يزاؿ عنػك األذى و اإلذالؿ، فتصػاف عػن جميػع الرذائػل و األدراف 

رة المحبػػوبين المػػدللين و األوسػاخ و المهانػػات و االفتقػػار إلػػى الخليقػػة و البريػات، فتػػدخل فػػي زمػػ
 المرادين.

بػػك أيضػػاً، و ال تشػػكن فػػي و إف كنػػت مػػراداً فػػبل تػػتهمن الحػػق عػػّز و جػػّل فػػي إنػػزاؿ البليػػة 
يرفػع منزلتػك إلػى منػازؿ منزلتك و قدرؾ عنده عّز و جّل، ألنو قد يبتليك ليبلغػك مبلػ  الرجػل، و 

 األولياء.
أتحب ما يحط منزلتك عن منازلهم و درجاتك عن درجاتهم و أف تكوف خلعتك و أنوارؾ و 

: رضى لك بذلك . قػاؿ تعػالى نعيمك دوف ما لهم، فإف رضيت أنت بالدوف فالحق عّز و جّل ال ي
يختػار لػك األعلػى و  .19.النػور66.آؿ عمػراف232+216قػرة.الب}َوالّلُو يَػْعَلُم َوأَنػُتْم اَل تَػْعَلُمػوفَ {

فػػإف قلػػت: كيػػف يصػػلح ابػػتبلء المػػراد مػػع ىػػذا النعػػيم و ى و األرفػػع و األصػػلح و أنػػت تأبى.األسػػن
 ما ىو المحبوب.لمحب، و المدلل إنالبياف مع أف االبتبلء إنما ىو ل

 و سمرنا بالنادر الممكن ثانياً. يقاؿ لك ذكرنا األغلب أوالً 
 

ال خبلؼ أف النبي صلى اهلل عليو و سػلم كػاف سػيد المحبػوبين أشػد النػاس بػبلء، و قػد قػاؿ صػلى 
اهلل عليو و سلم ) لقد خفت في اهلل ما ال يخافو أحد، و لقد أوذيت في اهلل لم يػؤذه أحػد، و لقػد 
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ثبلثوف يوماً و ليلة و ما لنا طعاـ إال شيء يواريو إبػط بػبلؿ ( و قػد قػاؿ صػلى اهلل عليػو و أتى علي 
سلم ) إنا معاشر األنبياء أشد الناس ببلء ثم األمثػل فاألمثػل ( و قػد قػاؿ صػلى اهلل عليػو و سػلم ) 

م يكػن أنا أعرفكم باهلل و أشدكم منو خوفاً ( فكيف يبتلػى المحبػوب و يخػوؼ المػدلل المػراد و لػ
ع ذلك إال بما أشرنا إليو من بلوغ المنازؿ العالية في الجنة ألف المنازؿ في الجنة ال تشيد و ال ترف

 باألعماؿ في الدنيا.
الدنيا مزرعة اآلخرة، و أعماؿ األنبياء و األولياء بعد أداء األوامر و انتهػاء النػواىي و الصػبر 

الببلء و يواصػلوف بػالنعيم و الفضػل و الػدالؿ و و الرضا و الموافقة في حالة الببلء يكشف عنهم 
 اللقاء أبد اآلباد، و اهلل أعلم.

 
 سػػواؽ و مػاؿ إلػى مػا فػيػهػافػي مػن إذا دخػل األ

 و مػن إذا دخػلػهػا و صػبػر
 

الذين يدخلوف األسػواؽ مػن أىػل الػدين و النسػك فػي قػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه : 
لػى ما أمر اهلل تعالى من صبلة الجمعػة و الجماعػة و قضػاء حػوائج تسػنح لهػم ع خروجهم إلى أداء

 أضرب :
مػػنػػهػػػم مػن إذا دخػػل السػوؽ و رأى فيػو مػػن أنػواع الشػهوات و اللػػذات تقيػد بهمػا و علقػػت 
بقلبو فتن، و كاف ذلك سبب ىبلكو و تركو دينو و نسكو و رجوعػو إلػى موافقػة طبعػو و إتبػاع ىػواه 

 عصمتو و إصباره إياه عنها فتسلم.ركو عّز و جّل برحمتو و إال أف يتدا
و مػػنػػهػػم من إذا رأى ذلك كاد أف يهلك بها رجػع إلػى عقلػو و دينػو و تصػبر و تجػرع مػرارة 

 فػيتركها، فهو كالمجاىد ينصره اهلل تعالى على نفسو و طبعو و ىواه، و يكتب لػو الثػواب الجزيػل 
صػلى اهلل عليػو و سػلم أنػو قػاؿ : ) يكتػب للمػؤمنين  النبػير عػن بعض األخبػا فياآلخرة. كما جاء 

 أو كما قاؿ. بترؾ شهوة عند العجز عنها أو عند المقدرة سبعوف حسنة (
 

عنده من سػعة  التيو مػػنػػهػػم من يتناولها و يتلبا بها و يحصلها بفضل نعمة اهلل عّز و جّل 
 ؿ، و يشكر اهلل عّز و جّل عليها.الدنيا و الما
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و مػػنػػهػػم من ال يراىا و ال يشعر بها، فهو أعمى عن ما سوى اهلل عّز و جّل، فبل يرى غيره، 
 فػيعما سواه فبل يسمع من غيره، عنده شغل عن النظر إلػى غيػر محبوبػو و اشػتهائو، فهػو  أصمو 

شيئاً. السوؽ يقوؿ ما رأيت  فيمعزؿ عما العالم فيو فإذا رايتو و قد دخل السوؽ فسألتو عما رأى 
ال نظرة شػهوة، نظػر  فجاءتلكن قدر رآىا ببصر رأسو ال ببصر قلبو، و نظرة  األشياءنعم قد رأى 

السوؽ و بقلبو ينظػر إلػى  فيصورة ال نظر معنى، نظر الظاىر ال نظر الباطن، فبظاىره ينظر إلى ما 
 لو تارة و إلى جمالو تارة أخرى.ربو عّز و جّل، إلى جبل
دخل السوؽ امتؤل قلبو باهلل عّز و جّل رحمة لهم، فتشغلو الرحمة لهم عػن  و مػػنػػهػػم من إذا

حػين دخولػو إلػى حػين خروجػو فػي الػدعاء و االسػتغفار و  فػيالنظر إلى ما لهم و بين أيػديهم فهػو 
ثنػاء و حمػد هلل عػّز  فػيالشفاعة ألىلو و الشفقة و الرحمة عليهم و لهم، و عينو مغرورقة و لسانو 

لػى الكافػة مػن نعمػو و فضػلو فهػذا يسػمى شػحنة الػببلد و العبػاد، و إف شػئت سػميتو و جّل بمػا أو 
األرض علػى عبػاده، و سػفيراً و  فػيعارفاً و بداًل و زاىدًا و عالماً غيباً و بداًل محبوباً مراداً و نائباً 

عقعػػػق، جهبػػػذاً و نفػػػاذا و ىاديػػػاً و مهػػػدياً و داالً و مرشػػػداً فهػػػذا ىػػػو الكبريػػػت األحمػػػر و بيضػػػة ال
 .الهاديرضواف اهلل عليو و على كل مؤمن مريد هلل وصل إلى انتهاء المقاـ، و اهلل 

 
 قػسػػم مػن األولػيػاء قػد يػطػلػعػو اهلل عػلػى عػيػوب غػيػرىػم فػي

 
قػد ُيطلػػع اهلل تعػالى وليػو علػى عيػوب غيػره و كذبػػو و قػػاؿ رضػػي اهلل تػعػػالى عػنػػو و أرضػػاه : 

أفعالػػو و أقوالػػو و إضػػماره و نيتػػو، فيغػػار ولػػى اهلل لربػػو و لرسػػولو و دينػػو فيشػػتد  فػػيدعوتػػو و شػػركو 
غضػػػب باطنػػػو ثػػػم ظػػػاىره حاضػػػراً و غائبػػػاً، كيػػػف يػػػدعى السػػػبلمة مػػػع العلػػػل و األوجػػػاع الباطنػػػة 
والظاىرة   و كيف يدعى التوحيد مع الشرؾ، و الشرؾ كفر و بعد عن قرب اهلل و ىو صفة العدو 

، و المنافقين المقطوع لهم بالدرؾ األسفل من النار و الخلود فيها فيجرى علػى و الشيطاف اللعين
ذكػػر عيوبػػو و أفعالػػو الخبيثػػة و وقاحتػػو بعػػريض دعاويػػو أحػػواؿ الصػػديقين و مزاحمتػػو  الػػوليلسػػاف 

للفانين في قدر اهلل و فعلو،و المراد من على وجو الغيرة هلل عّز و جّل، مرة على وجو اإلنكار لو و 
عظػة لػػو أخػرى، و علػػى وجػػو الغلبػة بفعػػل اهلل عػػّز و جػّل و إرادتػػو و شػػدة غضػبو علػػى الكػػذب المو 

و ىػو يمنػع منهػا أو يػذكر الغائػب و  الػوليأخرى فيضػاؼ إلػى اهلل عػّز و جػّل غيبػة، فيقػاؿ أيغتػاب 
 حقهم كما قاؿ اهلل عػّز و جػلّ  فيالحاضر بما يظهر عند الخواص و العواـ   فيصير ذلك اإلنكار 



014 

 

الباطن إسخاط الرّب و  فيالظاىر إنكار المنكر و  في .219البقرة.}َوِإْثُمُهَما َأْكبَػُر ِمن نػَّْفِعِهَما{ :
 المسػػاعياالعتػػراض عليػػو فيصػػير حالػػو الخيػػرة، فيكػػوف فرضػػو فيهػػا السػػكوت و التسػػليم و طلػػب 

بػو، و قػد يكػوف يطعناف الفترائو و كذ الوليالشرع، و الجواز ال االعتراض على الرّب و  فيلذلك 
نفعػاً للمغػرور الهالػك  للػوليذلك سبباً إلقبلعو و توبتو و رجوعو عػن جهلػو و حيرتػو، فيكػوف كرىػاً 

 .46.النور213البقرة.}َوالّلُو يَػْهِدي َمن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ {بغروره و رعونتو. 
 

 غػي لػلػعػاقػل أف يػسػػتػدؿ بػوفػيػمػا يػنػبػ
 ىنػيػة اهلل تػعػالػعػلػى وحػدا

 
 فػػيصػػفة نفسػػو و تركيبػػو ثػػم  فػػيأوؿ مػػا ينظػػر العاقػػل قػػاؿ رضػػػي اهلل تػعػػػالى عػنػػػو و أرضػػػاه : 

جميع المخلوقات و المبدعات فيستدؿ بذلك على خالقها و بمدعها، ألف فيو داللة على الصانع 
 يم، فإف األشياء كلها موجودة بو.القدرة المحكمة آية على الحك فيو 

 
َوَسخََّر َلُكػم مَّػا { : تفسير قولو تعالى فيمػعػنػاه ما ذكر عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  فيو 

كػل شػئ اسػم مػن أسػمائو و اسػم    فػيفقػاؿ  .13الجاثية.}ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميعاً ممْنوُ 
تػو و ظػاىر بحكمتػو، ظهػر كل شئ من اسمو، فإنما أنت بين أسمائو و صفاتو و أفعالو، بػاطن بقدر 

بصفاتو و بطن بذاتو حجب الذات بالصفات و حجب الصفات باألفعاؿ، و كشػف العلػم بػاإلرادة 
غيبو  فيو أظهر اإلرادة بالحركات، و أخفى الصنع و الصنيعة و أظهر الصنعة باإلرادة، فهو باطن 

 .11الشورى.}يُع الَبِصيرُ لَْيَا َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّمِ {حكمتو و قدرتو  فيو ظاىر 
ىذا الكبلـ من أسرار المعرفة ما ال يظهر إال من مشكاة فيها مصباح، أمره  فيو لػقػد أظػهػر 

 فػػيالػػدين و علمػػو التأويػػل، أنالنػػا اهلل تعػػالى بركػػاتهم و حشػػرنا  فػػيبرفػػع يػػد العصػػمة اللهػػم فقهػػو 
 زمرتهم و حرمتهم آمين.
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 مػبػنػاه شػػئ أيالػتػصػوؼ و عػلػى  فػي

 
قػاؿ رضػي اهلل تػعػالػى عػنػو و أرضػاه : أوصػيػك بػتػقوى اهلل و طػاعػتػو، و لػػزـو ظػاىػػر الػشػػػرع 
و سػػبلمػة الػصػدر، و سػػخػاء الػنػفػا، و بػشػػاشػػة الػوجػو، و بػدؿ الػنػدى، و كػف األذى، و تػحػمػل 

و الػعػشػػػرة مػػع اإلخػػواف، و الػنػصػيػحػػة لػؤلصػاغػػر و  األذى و الػفػقػر، و حػفػػت حػرمػػات الػمػشػػايػػخ
، و تػرؾ صػحػبػػة مػػن االدخاراألكػابػر، و تػرؾ الػخػصػومػة، و اإلرفػاؽ، و مػبلزمػة اإليػثػار و مػجػانػبػة 

 أمػر الػديػن و الػدنػيػا. فية لػيػا مػن طػبػقػتػهػم، و الػمػعػاونػ
عػمػػن ىػػو  تسػتغنيػفػتػقػر عػلػػى مػػن ىػػو مػثػلػػك و حػقػيػقػػة الػغػنػػى أف و حػقػيػقػة الػفػقػر أف ال ت

 مػثػلػك.
و الػتػصػوؼ لػيػا أخػذ عػن الػقػيػل و الػقػاؿ و لػكػن أخػذ عػن الػجػوع و قػطػػع الػمػألػوفػػات و 

يػوحػشػػػػػو و الػرفػػػػق  الػعػلػػػػم الػفػقػيػػػػر بػالػعػلػػػػم و إبػدائػػػػو بػالػرفػػػػق، فػػػػإف تبػػػدءاالػمػسػػتػحػسػػنػػػػات، و ال 
 يػؤنػسػػو.

 و الػتػصػوؼ مػبػنػي عػلػى ثػػمػػاف خػػصػاؿ :
 

 الػػسػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء لػسػػػػػيػػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلبػػػراىػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عػػػػلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 
 ػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ الػػػػػرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػسػػػػػيػػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلسػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ عػػػػلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػ

 الػػػصػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لػسػػػػػيػػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب عػػػػلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 
 اإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة لػسػػػػػيػػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػزكػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 

 ى عػػػػلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ الػػػغػػػػػػربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػسػػػػػيػػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػيػػػػحػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الػػتػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ لػسػػػػػيػػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػمػػػػوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 
 الػػسػػػػيػػػاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػسػػػػػيػػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػعػػػػيػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ 

 ػسػيػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػحػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلل عػلػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو و سػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الػػػفػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لػسػػػػػيػػدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ل
 

 و عػلى إخػوانػو مػن الػنػبػيػيػن و الػمػرسػػلػيػن و آؿ كػل و صػحػب كػل و سػػلػم أجػمػعػيػن
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 الػػوصػػػيػػػة فػي

 
قػػػػاؿ رضػػػػي اهلل تػعػالػػػػى عػنػػػػو و أرضػػػػاه : أوصػػيػػػػػك أف تصػػػحب األغنيػػػاء بػػػالتعزز، و الفقػػػراء 

األسػػباب و  فػػي، و عليػػك بالتػػذلل و اإلخػػبلص، و ىػػو دواـ رؤيػػة الخػػالق، و ال تػػتهم اهلل بالتػػذلل
 على ما بينك و بينو من المودة. جميع األحواؿ، و ال تضع حق أخيك اتكاالً  فياستكن إليو 

 
و عػلػيػػػػك بػصػحػبػػػػة الػفػقػػػػراء بالتواضػػػع و ُحسػػػن األدب و السػػػخاء، و أمػػػت نفسػػػك حتػػػى 

خلق من اهلل تعالى أوسعهم خلقاً، و أفضػل األعمػاؿ : رعايػة السػر عػن االلتفػات تحيى، و أقرب ال
 اهلل تعالى.إلى ما سوى 

و الػصػولػػػة بػالػحػػػق و الػصػبػػػر، و حسػػبك مػػن الػػدنيا شػػيئاف : صػػحبة فقيػػر و خدمػػة ولػػي، و 
 ال يستغنى بشئ دوف اهلل تعالى. الذيالفقير ىو 

فخػر، و علػى مػن ىػو مثلػك  و علػى مػن ىػو فوقػكو الػصػولػة عػلػػى مػن ىػو دونػك ضػعف، 
 سوء خلق.

ا اهلل و إيػاكم و المسػلمين و الػفػقػر و الػتػصػوؼ جداف فػبل تخلطهمػا بشػئ مػن الهػزؿ، وفقنػ
 آمين.

كل حاؿ فإنو للخيػر جػامع. و عليػك باالعتصػاـ بحبػل اهلل فإنػو   فييػا ولػػي عػلػيػك بذكر اهلل 
 قى موارد القضاء فإنو واقع.ب لتلللمضار دافع. و عليك بالتأى

ت و إيػاؾ و الوقػ فػيو أعػلػم أنػك مػسػػئػوؿ عن حركاتك و سكناتك، فاشػتغل بمػا ىػو أولػى 
 فضوؿ تصرفات الجوارح.

عليو، و ادع  بما يجبو و عػلػيػك بػطػاعػة اهلل و رسػػولو و مػن وااله و أد إليو حقو و ال تطالب
 كل حاؿ.  في

كػل خيػر، و   فػيو إصبلح النية لهم، و تسعى بيػنهم  المسلمين فين و عػلػيػك بػحػسػػن الػظػ
ظلمػك، و راقػب اهلل  قلبك شػر و ال شػحناء و ال بغػض، و أف تػدعو لمػن فيأف ال تبيت و ألحد 

 عزَّ و جلَّ.
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بالحيػاء مػن اهلل و عػلػيػك بأكل الحبلؿ، و السؤاؿ ألىل العلػم بػاهلل فيمػا ال تعلػم، و عليػك 
 سبحانو و تعالى.

كػػل   فػػيو أجػعػػػل صػحػبػتػػػك مػػع مػػن اهلل معػػو و أصػػحب مػػن سػػوى اهلل بصػػحبتو، و تصػػدؽ 
ذلػك اليػـو  فػيصباح بقرصك و إذا أمسيت فصل صبلة الجنازة على كل من مات مػن المسػلمين 

و إذا صليت المغرب فصبلة االستخارة و تقوؿ بكرة و عشياً سبع مرات ) الػلػهػمَّ أجػرنػا مػن الػنػار 
ُىػَو اللَّػُو الَّػِذي اَل ِإلَػَو ِإالَّ ُىػَو {فت على قوؿ أعوذ بػاهلل السػميع العلػيم مػن الشػيطاف الػرجيم ( و حا

إلػى آخػر سػورة الحشػر، و اهلل الموفػق و  .22الحشػر.}َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُىػَو الػرَّْحَمُن الػرَِّحيمُ 
 المعين، إذ ال حوؿ و ال قوة إال باهلل العلى العظيم.

 
 الػوقػوؼ مػع اهلل و الػفػنػاء عػن الػخػلػق فػي

 
خلػق كػأف ال ع العّز وجّل كػأف ال خلػق، ومػ ع اهللكن مقػاؿ رضػي اهلل تػعػالى عػنػو و أرضػاه :  

نفا، فإذا كنت مػع اهلل عػّز وجػّل بػبل خلػق وجػدت، وعػن الكػل فنيػت. وإذا كنػت مػع الخلػق بػبل 
وحػػدؾ تػػر ل لوتػػك، وأدخػػاب ختػػرؾ الكػػل علػػى بػػلمت، وأات سػػعػػدلت وبقيػػت ومػػن التبعػػا نفػػ

و، تي مكانها أمر اهلل وقربأالعياف، وتزوؿ النفا ويا وراء مؤنسك في خلوتك بعين سّرؾ، وتشاىد م
 ا.صمتك ذكر، ووحشتك أنرب، و إذف جهلك علم، وبعدؾ قف

لمػػي ِإالَّ َربَّ فَػػِإنػَُّهْم َعػػُدوك {م :  خلػػق وخػػالق، فػػإذا اختػػرت الخػػالق فقػػل لهػػم إالمػػا ثػػ ذا :يػػا ىػػ
 .77الشعراء.}اْلَعاَلِمينَ 

 وصػػفرترارة غلبػػت عليػػو مػػن و : مػػل لػػمػػن ذاؽ عػػرؼ، فقيػػ اه :ثػػم قػػاؿ رضػػي اهلل عنػػو و أرضػػ
 .فتكلد و شهوات من قبلو بقصل في البلوة الذوؽ   فقاؿ : يتعمد حكيف يج
ثػم انقلػب قلبػو ب، المؤمن إذا عمل صالحاً انقلبت نفسو قلباً وأدرؾ مػدركات القلػ ذا :يا ى

 اء.وجوداً وبق ارسراً ثم انقلب الفناء فص
 اب.األحباب يسعهم كل بو و أرضاه : ثم قاؿ رضي اهلل عن

ء عػػن طبػػع ابعػػك عػػن طبػػع المبلئكػػة، ثػػم الفنػػبلب طنػػاء إعػػداـ الخبلئػػق، وانقػػفال ذا :يػػا ىػػ
 زرع.ما ي كينئذ يسقيك رّبك ما يسقيك، ويزرع فيوقك بالمنهاج األوؿ، وححالمبلئكة، ثم ل
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إذا  الػػػوجود. و م ثػػم المعرفػػة ثػػ اهللاالستسػػبلـ، ثػػم العلػػم بػػ مفعليػػك باإلسػػبلـ ثػػ ذاإف أردت ىػػ
 و.كاف وجودؾ لو كاف كلك ل

 .دعمل األب ةالمعرفو  ، نعمل ساعتي ورعال، و  ةعمل ساع دالزى
 

 الػعػـز يالػمػحػاسػػبػة و أولػ أىػل الػمػجػاىػدة و فػي
 و بػيػاف خػصػالػهػم

 
رضػػػػاه : ألىػػػل المجاىػػػدة و المحاسػػػبة و أولػػػى العػػػـز عشػػػر قػػػػاؿ رضػػػػي اهلل تػعػػػػالى عػنػػػػو و أ

 عاؿ وصلوا إلى المنازؿ الشريفة :خصاؿ جربوىا، فإذا أقاموىا و أحكموىا بإذف اهلل ت
 

) األولػى ( أف ال يحلف باهلل عّز و جّل صادقاً و ال كاذباً عامداً و ال ساىياً، ألنو إذا أحكػم 
ك من نفسو و عود لسانو رفعو ذلك إلى ترؾ الحلف ساىياً و عامدًا، فػإذا اعتػاد ذلػك فػتح اهلل ذل

صبره و الثناء  فيعزمو و  فيدرجة و قوة  فيقلبو، و رفعو  فيلو باب من أنواره يعرؼ منفعة ذلك 
 تم بو من يعرفو و يهابو من يراه.حتى يه عند الجيرافعند اإلخواف، و الكرامة 

 
انػيػػػة ( يجتنػػب الكػػذب ال ىػػازالً و ال جػػادًا، ألنػػو إذا فعػػل ذلػػك و أحكمػػو مػػن نفسػػو و ) الػثػ

اعتاده لسػانو شػرح اهلل تعػالى بػو صػدره و صػفا بػو علمػو، كأنػو ال يعػرؼ الكػذب، و إذا سػمعو مػن 
 ف دعا لو بزواؿ ذلك كاف لو ثواب.نفسو، و إ فيغيره عاب ذلك عليو و عيره بو 

 
ألمػػره و  أقػػوىحػػذر أف يعػػد أحػػداً شػػيئاً فيخلفػػو، و يقطػػع العػػدة البتػػة فإنػػو ) الػثػالػثػػػة ( أف ي

أقصػػد بطريقػػو، ألف الخلػػف مػػن الكػػذب فػػإذا فعػػل ذلػػك فػػتح لػػو بػػاب السػػخاء و درجػػة الحيػػاء و 
 عند اهلل جل ثناؤه.الصادقين و رفعة  في مودةأعطى 
 

فمػا فوقهػا، ألنهػا مػن أخػبلؽ ) الػرابػعػة ( أف يجتنب أف يلعن شيئاً من الخلػق، أو يػؤذى ذرة 
الدنيا مع ما يدخر لو من الدرجات،  فيحفت اهلل تعالى  فياألبرار و الصديقين، و لو عاقبة حسنة 

 لعباد، و يقربو منو عّز و جّل.من مصارع الهبلؾ، و يسلمو من الخلق، و يرزقو رحمة ا يستنقذو 
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إف ظلمػو فػبل يقطعػو بلسػانو، و ال ) الػخػامػسػة ( أف يجتنػب الػدعاء علػى أحػد مػن الخلػق و 

يكافئو بقوؿ و ال فعل، فإف ىذه الخصلة ترفع صاحبها إلى الدرجات العلى. و إذا تأدب بها ينػاؿ 
قلوب الخلػق أجمعػين مػن قريػب و بعيػد،  فيالدنيا و اآلخرة، و المحبة و المودة  فيمنزلة شريفة 

 قلوب المؤمنين. يفالدنيا  فيعز  الخلق، و فيو إجابة الدعوة و الغلوة 
 

) الػسػادسػة ( أف ال يقطع الشهادة على أحد من أىل القبلة بشرؾ و ال كفر و ال نفاؽ، فإنو 
علم اهلل، و أبعد مػن  فيتماـ السنة، و أبعد عن الدخوؿ  ىيالدرجة و  فيأقرب للرحمة، و أعلى 

يػورث العبػد لى اهلل تعػالى مقت اهلل و أقرب إلى رضاء اهلل تعالى و رحمتو، فإنو باب شريف كريم ع
 الرحمة للخلق أجمعين.

 
و يكػػف عنهػػا جوارحػػو، فػػإف ذلػػك مػػن أسػػرع  المعاصػػي) الػسػػابػعػػػة ( أف يجتنػػب النظػػر إلػػى 

. نسػأؿ خيػر اآلخػرةعاجل الدنيا، مع ما يػدخره اهلل لػو مػن  فيالقلب و الجوارح  فياألعماؿ ثواباً 
 ؿ، و أف يخرج شهواتنا عن قلوبنا.لخصااهلل أف يمن علينا أجمعين و يعلمنا بهذه ا

 
) الػثػامػنػػػة ( يجتنػػب أف يجعػػل علػػى أحػػد مػػن الخلػػق منػػو مؤنػػة صػػغيرة و ال كبيػػرة، بػػل يرفػػع 
مؤنتػػو عػػن الخلػػق أجمعػػين ممػػا أحتػػاج إليػػو و اسػػتغنى عنػػو، فػػإف ذلػػك تمػػاـ عػػزة العابػػدين و شػػرؼ 

ر، و يكػػوف الخلػػق عنػػده أجمعػػين المتقػػين، و بػػو يقػػوى علػػى األمػػر بػػالمعروؼ و النهػػى عػػن المنكػػ
بمنزلة واحدة، فإذا كاف كذلك نقلو اهلل إلى الغناء و اليقين و الثقة بػو عػّز و جػّل، و ال يرفػع أحػداً 

الحػػق سػػواء، و يقطػػع بػػأف ىػػذه األسػػباب عػػز المػػؤمنين و شػػرؼ  فػػيسػػواه، و تكػػوف الخلػػق عنػػده 
 المتقين، و ىو أقرب باب اإلخبلص.

 
أديهػم، فإنػو  فػيلو أف يقطع طعمو مػن اآلدميػين، و ال يطمػع نفسػو فيمػا  غيينب) الػتػاسػػعػة ( 

، و التوكػػل الصػػافيالعػػز األكبػػر، و الغنػػى الخػػاص، و الملػػك العظػػيم، و الفخػػر الجليػػل، و اليقػػين 
الصريح و ىو باب من أبواب الثقة باهلل عّز و جّل، و ىو باب من أبواب الزىد، و بو يناؿ  الشافي

 ت المنقطعين إلى اهلل عّز و جّل.نسكو، و ىو من عبلماالورع و يكمل 
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) الػعػاشػػػػرة ( التواضػػع ألنػػو بػػو يشػػيد محػػل العابػػد و تعلػػو منزلتػػو، و يسػػتكمل العػػز و الرفعػػة 
عند اهلل سبحانو و عند الخلق، و يقدر على ما يريد من أمر الدنيا و اآلخرة و ىػذه الخصػلة أصػل 

 فػي، و بها يدرؾ العبد منازؿ الصػالحين الراضػين مػن اهلل تعػالى الخصاؿ و كلها و فرعها و كمالها
 كماؿ التقوى.  ىيسراء و الضراء و ال

 
و الػتػواضػع : ىو أف ال يلقى العبد أحػداً مػن النػاس إال رأى لػو الفضػل عليػو، و يقػوؿ عسػى 

لى و أنػا قػد أف يكوف عند اهلل خيرًا مني و أرفػع درجػة، فػإف كػاف صػغيراً قػاؿ ىػذا لػم يعػص اهلل تعػا
عصيت فبل شك أنو خير مني، و إف كاف كبيراً قاؿ ىذا عبد اهلل قبلي، و إف كاف عالماً ىذا أعطي 
مػػا لػػم أبلػػ ، و نػػاؿ مػػا لػػم أنػػل، و علػػم مػػا جهلػػت، و ىػػو يعمػػل بعلمػػو و إف كػػاف جػػاىبلً قػػاؿ ىػػذا 

إف كػاف كػافراً قػاؿ و بمػا يخػتم لػو، و  ليعصى اهلل بجهل و أنا عصيتو بعلم، و ال أدرى بما يختم 
بسػوء العمػل، و ىػذا  لػيال أدرى عسى أف يسلم فيختم لو بخير العمل، و عسػى أف أكفػر فيخػتم 

باب الشفقة و الوجل، و أولى ما يصحب و آخر ما يبقى على العباد، فإذا كاف العبد كذلك سلمو 
صػفياء الػرحمن و أحبائػو، اهلل تعالى من الغوائل، و بل  بو منازؿ النصيحة هلل عّز و جّل و كاف من أ

و كاف من أعداء إبليا عدو اهلل لعنػو اهلل و ىػو بػاب الرحمػة ومػع ذلػك يكػوف قطػع بػاب الكبػر و 
الػدين و الػدنيا و اآلخػرة، و ىػو مػخ العبػادة، و  فػينفسػو  فػيجباؿ العجب، و رفػض درجػة العلػو 

ع لسػػانو عػػن ذكػػر غايػػة شػػرؼ الزاىػػدين، و سػػيما الناسػػكين، فػػبل شػػئ منػػو فضػػل، و مػػع ذلػػك يقطػػ
جميػع  فػيالعالمين و ما ال يعنى، فبل يتم لو عمل إال بو، و يخرج الغل و الكبػر و البغػي مػن قلبػو 

السػر و العبلنيػة واحػدة، و كبلمػو   فػيالسػر و العبلنيػة واحػدًا، و مشػيئتو  فػيأحوالو، و كاف لسانو 
ىو يػذكر أحػداً مػن خلػق النصيحة واحد، و ال يكوف من الناصحين، و  فيكذلك، و الخلق عنده 

اهلل بسػػوء أو يعيػػره بفعػػل، أو يحػػب أف يػػذكره عنػػده واحػػدا بسػػوء. و ىػػذه آفػػة العابػػدين، و عطػػب 
النسػػػاؾ، و ىػػػبلؾ الزاىػػػدين إال مػػػن أعانػػػو اهلل تعػػػالى و حفػػػت لسػػػانو و قلبػػػو برحمتػػػو و فضػػػلو و 

 إحسانو.
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 يا غبلـ .. إنما يقود الناَس البصير

الً ثم عت نفا غيرؾ ، عليك بخويصة نفسك ، ال تتعّد إلى غيرؾ يا غبلـ .. عت نفسك أو 
 وقد بقَي عندؾ بقية تحتاج إلى إصبلحها .

ويحك .. أنت تعرؼ كيف تخلص غيرؾ  ! . أنت أعمى .. كيف تقود غيرؾ  ! ، إنما يقود 
 عزَّ وجلَّ من ، إنما يخلصهم من البحر السابُح المحمود ، إنما يُردُّ الناَس إلى اهلل الناَس البصيرُ 

 عرفو ، أما من جهلو كيف يدؿ عليو  ! ..
إذا كاف التوحيد بباب الدار والشرؾ داخل الدار فهو النفاؽ بعينو ، ويحك .. أنت لسانك 

 يتقي وقلبك يفجر ، لسانك يشكر وقلبك يعترض !! .

                     
 المؤمن مجاىد ال ينغمد سيفو

.. عليك بحدود الشرع ، والمخالفة للنفا ، والهوى ، والشيطاف  يا غبلـ .. عليك بالتقوى
، وأقراف السوء .. المؤمن في جهاد ىؤالء ال ينكشف رأسو عن الخود ، ال ينغمد سيفو ، ال يعرو  

 ظهر فرسو عن قربوس سرجو .

                     
 عليك بورع الخلوة ومراقبة الحق

ورع يخرجك عن المعاصي والزالت ، ومراقبٍة تذكمرؾ نظَر  يا غبلـ .. تحتاج في خلوتك إلى
الحق عزَّ وجلَّ إليك . أنت محتاج مضطر إلى أف يكوف ىذا معك في خلوتك ، ثم تحتاج إلى 
محاربة النفا والهوى والشيطاف ، خراب معظم الناس مع الزالت ، وخراب الزىاد مع الشهوات 

. 

                     
 



002 

 

 دولة التوبة قلب

يا غبلـ .. ال تكن مع النفا ، وال مع الهوى ، وال مع الدنيا .. حينئذ تجيئك الهداية من 
الحق عزَّ وجلَّ التي ال ضبلؿ بعدىا . ُتب عن ذنوبك وىروؿ عنها إلى موالؾ عزَّ وجلَّ إذا تبت 

والحياء من  فَػْليتْب ظاىرؾ وباطنك .. التوبة قلب دولة ، اخلع ثياب المعاصي بالتوبة الخالصة
اهلل عزَّ وجلَّ حقيقة ال مجازاً ، وىذا من أعماؿ القلوب بعد طهارة الجوارح بأعماؿ الشرع ؛ 

 القالب لو عمل والقلب لو عمل .

                     
 استقبِل الداَء بالصبر والشفاَء بالشكر

واء ، فإذا جاء الدواء يا غبلـ .. إذا جاءؾ الداء فاستقبلو بيد الصبر واسػكن حتى يجيء الد
 فاستقبلو بيد الشكر .

                     
 ال تجعل العاجلة أكبر ىمك

يا غبلـ .. ال يكن ىمك ما تأكل وما تشرب ، وما تلبا ، وما تنكح ، وما تسكن ، وما 
 تجمع ، كل ىذا ىمُّ النفا والطبع .. فليكن ىّمك ربك عزَّ وجلَّ وما عنده .

                     
 ما خلقت للبقاء .. فاعمل صواباً خالصاً 

يا غبلـ .. ما ُخلقت للبقاء في الدنيا والتمتع فيها ، فغيمر ما أنت فيو من مكاره الحق عزَّ وجّل .. 
اإليماف قوؿ وعمل .. إذا قلت : )ال إلو إالّ اهلل( فقد ادعيت . يقاؿ : أيها القائل ألك بيمنة   ما 

تثاؿ األمر ، واالنتهاء عن النهي ، والصبر على اآلفات ، والتسليم إلى القدر ، ىذه البيمنة   ؛ ام
 بينة ىذه الدعوى .

وإذا عملت ىذه األعماؿ ما تُقبل منك إالّ باإلخبلص للحق عزَّ وجلَّ ، وال يُقبل قوؿ ببل عمل ، 
 وال عمل ببل إخبلص وإصابة السنة .
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 واسوا الفقراء واشكروا ربكم

الفقراء بشيء من أموالكم ، ال تردوا سػائبلً وأنتم تقدروف أف تعطوه شيئاً قليبلً كاف أو  واسػوا 
 كثيراً ، وافقوا الحق عزَّ وجلَّ في حبو العطاء ، واشكروه كيف أّىلكم وأقدركم على العطاء .
ويحك .. إذا كاف السائل ىدية اهلل عزَّ وجلَّ وأنت قادر على إعطائو ، فكيف ترد الهدية 
على مهديها   . عندي تستمع وتبكي ، وإذا جاء الفقير يقسو قلبك ، فدّؿ على أف بكاءؾ 

 .. وسماعك ما كاف خالصاً هلل عزَّ وجلّ 

                     
 زىد الظاىر ، وزىد القلب

 يا غبلـ .. ليا الشأف في خشونة ثيابك ومأكولك ، الشأُف في زىد قلب .

                     
 ال تأخذ الرزؽ بيد الرغبة!

يا غبلـ .. تناوؿ األقساـ بيد الزىد ال بيد الرغبة ، ليا من يأكل ويبكي كمن يأكل ويضحك 
ـَ وقلُبك مع الحق عزَّ وجلَّ ، فإنك تسلم من شرىا ، إذا أكلت من يد الطبيب كاف  ، ُكِل األقسا

 خيراً من أف تأكل وحدؾ ما ال تعلم أصلو .

                     
 ما أقسى قلوَبكم ، ضيَّعتُم األمانة!

ما أقسى قلوبكم! .. األمانة قد ذىبت من بينكم ، الرحمة قد ذىبت فيما بينكم ، أحكاـ 
 الشرع أمانة عندكم وقد تركتموىا وخنتم فيها! .
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 قابلوا العسر بالصبر واليسر بالشكر

بالشكر ، قابلوا أمره ونهيو بالسمع والطاعة ، قابلوا العسر  –عزَّ وجلَّ  –احفظوا نعمو 
بالصبر واليسر بالشكر ، ىكذا كاف من تقدمكم من النبيين والمرسلين والصالحين ؛ يشكروف 

.. قوموا من موائد معاصيو ، وكلوا من موائد طاعتو ، واحفظوا  على النعم ويصبروف على النقم
، وإذا جاءكم العسر فتوبوا من ذنوبكم وناقشوا أنفسكم ،  حدوده . إذا جاءكم اليسر فاشكروه

 فإف الحق عزَّ وجلَّ ليا بظبلـ للعبيد .

                     
 تنبهوا ، إلى متى ىذا النـو                                          

 اذكروا الموت وما وراءه ، واذكروا الرب عزَّ وجلَّ وحسابو ونظرتو إليكم .
تنبهوا .. إلى متى ىذا النـو   . إلى متى ىذا الجهل والتردد في الباطل ، والقياـ مع النفا 

 والهوى والعادة . ِلَم َلْم تتأدبوا بعبادة الحق عزَّ وجلَّ ومتابعة شرعو  .

 العبادة ترؾ العادة ، ِلَم َلْم تتأدبوا بآداب القرآف وكبلـ النبوة  ! .

                     
 خالط الناس بالبصيرة

يا غبلـ .. ال تخالط الناس مع العمى ، مع الجهل ، مع الغفلة والنـو ، خالطهم بالبصيرة ، والعلم 
 ، واليقظة ، فإذا رأيت منهم ما تحمده فاتبعو ، وإذا رأيت منهم ما يسؤوؾ فاجتنبو ، وردىم عنو .
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  ! ويحك .. كم تتأّوؿ وتترّخص

 ركبنا العزيمة وتعّلقنا باإلجماعويحك! .. كم تتأوؿ وتترخص  ! ، المتأوؿ غادر ، ليتنا إذا 
وأخلصنا في أعمالنا تخلصنا من الحق عزَّ وجلَّ! ، فكيف إذا تأولنا وترخصنا   العزيمة  ذىبت 

 وذىب أىلها .
ألمواؿ بغير حق ، قد كثر ىذا زماف الرخص ال زماف العزائم! ، ىذا زماف الرياء والنفاؽ وأخذ ا

 من يصلي ويصـو ويحج ويزكي ، ويفعل أفعاؿ الخير للخلق ال للخالق !!
كلكم موتى القلوب .. أحياء النفوس واألىوية ، طالبوف للدنيا حياة القلب بامتثاؿ أمر الحق 

 عزَّ وجلَّ واالنتهاء عن نهيو .

                     
 كن مسلماً في الخلوة والجلوة

ويحك! .. لسانك مسلم أما قلبك فبل ، قولك مسلم أما فعلك فبل ، َفؤلْنَت في جلوتك 
 مسلم ، أما في خلوتك فبل .

أما تعلم أنك إذا صليت وصمت وفعلت جميع أفعاؿ الخير ، إف لم ترد بهذه األعماؿ وجو 
 اهلل عزَّ وجلَّ فأنت منافق بعيد من اهلل عزَّ وجلَّ  !

 عزَّ وجلَّ من جميع أفعالك وأقوالك ومقاصدؾ الدنية .ُتب اآلف إلى اهلل 

                     
 العلم ال ينفعك ببل عمل

يا قـو .. ىذا العلم ال ينفعكم ببل عمل ، تحتاجوف أف تعملوا بهذا السواد على البياض ، وىو 
 أيديكم ثمرتُو.حكم اهلل عزَّ وجلَّ ؛ تعملوف بو يوماً بعد يـو وسنًة بعد سنة حتى تقع في 
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 علمك حجة لك أو عليك

 يا غبلـ .. علمك يناديك : أنا حجة عليك إف لم تعمل بي ، وحجة لك إف عملت بي .

                     
 علمك يناديك فاسمعو بقلبك

علمك يناديك ولكنك ال تسمعو ألنو ال قلب لك ، اسمعو بأذف قلبك ، واقبل قولو فإنك 
 العمل يقربك إلى العاِلم المنػزمؿ للعلم .تنتفع بو ، العلم ب

                     
 زكاة العلم

 زكاة العلم نشره ودعوة الخلق إلى الحق عزَّ وجّل .

                     
 ال تأكل بدينك وواس غيرؾ بمالك

 كل بكسبك وال تأكل بدينك ، اكتسب ، وُكل ، وواِس منو غيرؾ .

                     
 يا عابد الخلق واألسباب! 

يا عابد الخلق واألسباب ناسياً للحق عزَّ وجّل .. أسلم ثم تب ثم تعلَّم واعمل وأخلص ، 
 وإال فبل ُتهدى .
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 لست عدوي .. وال أحابيك

 وجّل . ويحك! .. ما بيني وبينك عداوة ، غير أني أقوؿ الحق وال أحابيك في دين اهلل عزَّ 

                     
 دع عنك الكبلـ فيما ال ينفعك

يا مسكين ، دع عنك الكبلـ فيما ال ينفعك ، اترؾ التعصب في المذىب ، واشتغل بشيء 
ينفعك في الدنيا واآلخرة .. فرمغ قلبك من ىمـو الدنيا فإنك مأخوذ منها عن قريب .. قصمر 

 ألف الزىد كلو قصر األمل .أملك وقد جاءؾ الزىد في الدنيا ، 

                     
 اىجر قريباً طالحاً وِصل بعيداً صالحاً                                 

اىجر أقراف السوء ، واقطع المودة بينك وبينهم ، وواصلها بينك وبين الصالحين ، اىجر 
كاف من أقراف الخير . كل من   القريب منك إذا كاف من أقراف السوء ، وواصل البعيد منك إذا

 واددتو صار بينك وبينو قرابة ، فانظر لمن توادد .

                     
 احذر بحر الدنيا فإنو عميق!

يا غبلـ .. احذر من بحر الدنيا فقد غرؽ فيو خلق كثير ، ما ينجو منو إال آحاد الخلق ، ىو 
 ينجي منو من يشاء من عباده . بحر عميق يُغرؽ الكل ، غير أف اهلل عزَّ وجلَّ 
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 أيها المدبر .. عن قريب أنت مأخوذ!

يا مدبر! .. أراؾ ُترضي الخلق وتسخط الخالق ، تخرب آخرتك بعمارة دنياؾ ، عن قريب 
،  أنت مأخوذ ، يأخذؾ الذي َأْخُذه أليٌم شديد ، أْخُذُه ألواف كثيرة ؛ يأخذؾ بالعزؿ عن واليتك

، يأخذؾ بتسليط الشدائد والغمـو والهمـو ، يأخذؾ بتسليط ألسنة  يأخذؾ بالمرض والذؿ والفقر
 الخلق وأيديهم عليك ، تنبو يا نائم .

                     
 ال تأخذ الدنيا كحاطب ليل!

يا غبلـ .. ال تكن في أخذؾ الدنيا كحاطب ليل ما يدري ما يقع في يده .. إني أراؾ في 
صرفاتك كحاطب ليل في ليلة ظلماء ال قمر فيها وال ضوء معو ، وىو في رملة كثيرة الدغل ت

والحشرات القاتلة فيوشك أف يقتلو شيء منها ، عليك باالحتطاب نهاراً فإف ضوء الشما 
 يمنعك أف تأخذ ما يضرؾ .

قوع كن في تصرفاتك مع شما التوحيد والشرع والتقوى ، فإف ىذه الشما تمنعك من الو 
 في شبكة الهوى والنفا والشيطاف والشرؾ بالخلق ، وتمنعك عن العجلة في السير .

 من استعجل أخطأ أو كاد

ويحك .. ال تعجل ، فإف من استعجل أخطأ أو كاد ، ومن تأنى أصاب أو كاد ؛ أي : قارَب 
لحرص أف يصيب . العجلة من الشيطاف ، والتؤدة من الرحمن ، أكثر ما يحملك على العجلة ا

 على الدنيا ، اقنع فإف القناعة كنػز ال ينفد .
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 اغتنموا األبواب المفتوحة

يا قـو .. انتهزوا واغتنموا باب الحياة ما داـ مفتوحاً ، عن قريب يغلق عنكم . اغتنموا أفعاؿ 
ـ مفتوحاً لكم . اغتنموا باب الخير ما دمتم قادرين عليها . اغتنموا باب التوبة وادخلوا فيو ما دا

 . اغتنموا باب مزاحمة إخوانكم الصالحين فهو مفتوح لكم . الدعاء فهو مفتوح لكم

                     
 يا قـو .. ارجعوا من إباقكم!

يا قـو .. ابنوا ما نقضتم ، اغسلوا ما نجستم ، أصلحوا ما أفسدتم ، َصفُّوا ما كدَّرتم ، ردوا 
 ارجعوا إلى موالكم من إباقكم وىربكم! .ما أخذتم ، 

                     
 الكسبلف محرـو

يا غبلـ .. ال تكسل فإف الكسبلف يكوف أبداً محروماً ، والندامة في ريقو .. َجومْد أعمالك .. 
 وقد جاد الحق عزَّ وجلَّ عليك بالدنيا واآلخرة .

                     
 بآداب الشرعما أحسن عشرة الخلق 

ُحْسُن الِعْشرِة مع الخلق والموافقة لهم مع حدود الشرع ورضاه حسٌن مبارؾ .. وأما إذا كاف ذلك 
 ال َتدُْع بلسانك وقلُبك معترض! مع خرؽ حد من حدوده وعدـ رضاه فبل وال كرامة لهم .

 معترض ..يا غبلـ .. انصب شبكة الدعاء .. وارجع إلى الرضى .. ال َتدُْع بلسانك وقلبك 
                     

 
 
 



021 

 

 
 ذكر البذر وقت الحصاد ال ينفع

يـو القيامة يتذكر اإلنساف ما فعل من خير وشر .. فالندامة ىناؾ ال تنفع .. ذكر الحرث 
 والبذر وقت حصاد الناس ال ينفع .. إذا جاءؾ الموت انتبهت وقت ال ينفعك االنتباه .

                     
 اسد صحبة األشرارمن مف

يا غبلـ .. صحبتك لؤلشرار توقعك في سوء الظن باألخيار .. امش تحت ظل كتاب اهلل عزَّ 
 وقد أفلحت . وجلَّ وسنة رسولو 

                     
 ال تغفلوا .. زمانكم يضيع!

د اشتغلتم يا قـو .. استحيوا من اهلل عزَّ وجلَّ حق الحياء ، ال تغفلوا . زماُنكم يضيع ؛ ق
بجمع ما ال تأكلوف ، وتأملوف ما ال تدركوف ، وتبنوف ما ال تسكنوف ، كل ىذا يحجبكم عن مقاـ 

 ربكم عزَّ وجّل .

                     
 من شرائط ُحّب اهلل

ويحك .. قد ادعيت محبة اهلل عزَّ وجلَّ! ، أما علمت أف لها شرائط   من شرائط محبتو موافقتو 
 .توحش معوؾ ، ومن شرائطها أال تسكن إلى غيره ، وأف تستأنا بو ، وال تسفيك وفي غير 

 إذا سكن حب اهلل قلب عبد أنا بو وأبغض كل ما يشغل عنو .
تب من دعواؾ الكاذبة ، ىذا شيء ال يجيء بالتخلي والتمني والكذب والنفاؽ والتصنع ..  

بوتك عليها .. ليا الشأف في تب واثبت على توبتك ، فليا الشأف في توبتك ، الشأف في ث
 غرسك ، الشأف في ثبوتو وتغصينو وثمرتو .
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 الزموا الحق في جميع أحوالكم

الزموا موافقة الحق عزَّ وجلَّ في البأساء والضراء .. والفقر والغنى .. والشدة والرخاء .. في 
 .. في العطاء والمنع . السقم والعافية

                     
 تماـ العبودية

يا غبلـ .. أنت عبد آبق من موالؾ .. ارجع إليو وذّؿ لو ، وتواضع ألمره باالمتثاؿ ، ولنهيو 
 باالنتهاء ، ولقضائو بالصبر والموافقة .

أَلَْيَا  إذا تّم لك ىذا تمت عبوديتك لسػيدؾ وجاءتك منو الكفاية ، قاؿ اهلل عزَّ وجلَّ : 
 .  [ 36]القصص :  اٍؼ َعْبَدُه .. اللَُّو ِبكَ 

إذا صحت عبوديتك لو أحبك ، وقّوى ُحبَّو في قلبك وآنسك بو وقرَّبك منو .. فتكوف راضياً 
 عنو في جميع أحوالك .

                     
 ذىاب دينكم بأربعة أشياء

 اب دينكم بأربعة أشياء :ال تكونوا من الذين إذا ُوِعظوا لم يتعظوا ، وإذا سمعوا لم يعملوا . ذى
 األوؿ : أنكم ال تعملوف بما تعلموف .
 الثاني : أنكم تعملوف بما ال تعلموف .

 الثالث : أنكم ال تتعلموف ما ال تعلموف .. فتبقوف جهاالً .
 الرابع : أنكم تمنعوف الناس من تعلُّم ما ال يعلموف .
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 افلمجالا الذكر للمداواة يا غ

يا قـو .. إذا حضرتم مجالا الذكر تحضرونها للفرجة ال للمداوة! .. تعرضوف عن وعت 
الواعت وتحفظوف عليو الخطأ والزلل .. وتستهزئوف وتضحكوف وتلعبوف! .. توبوا من ىذا ، ال 

 تتشبهوا بأعداء اهلل عزَّ وجلَّ وانتفعوا بما تسمعوف.

                     
 كم ال تموتوف!يا عجباً .. كأن

قد غفلتم كأنكم ال تموتوف! .. وكأنكم يـو القيامة ال تحشروف! .. وبين يدي الحق ال 
تحاسبوف! .. وعلى الصراط ال تجوزوف! .. ىذه صفاتكم وأنتم تدعوف اإلسبلـ واإليماف! .. ىذا 

 القرآف والعلم حجة عليكم إذا لم تعملوا بهما .

                     
 اس ، وأجهل الناسأعقل الن

يا غبلـ .. تَنبو قبل أف تُنبو .. تدَّيْن وخالط أىل الدين فإنهم ىم الناس .. أعقل الناس من 
 أطاع اهلل عزَّ وجّل .. وأجهل الناس من عصاه .

                     
 تربت يداؾ!

أترب : إذا استغنى . رواه البخاري ، يعني : افتقرت . و « َترَِبْت َيَداَؾ : » ..  قاؿ النبي 
إذا خالطت أىل الدين وأحببتهم استغنت يداؾ .. وقلبك يهرب من النفاؽ وأىلو .. المنافق 

 -سبحانو وتعالى-المرائي ال عمل لو ، اعمل وأخلص وال تنظر إلى عملك في الجملة ، ال يقبل 
 منك إال ما أردت بو وجهو ال وجو الخلق.
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 ْل فرحك وكثػمْر حزنكقلم 

ويحك! .. تعمل للخلق وتريد أف يقبلو الحق عزَّ وجلَّ! ىذا ىوٌس منك .. دع عنك الشره 
 .. قلل فرحك وكثر حزنك فإنك في دار الحزف .. في دار السجن . والبطر والفرح

                     
 إذا صحت خلوتك .. صفا قلبك

عزَّ وجلَّ .. صفا قلبك . يصير نظرؾ عبراً ، وقلبك  يا غبلـ .. إذا صحت خلوتك مع اهلل
فكراً .. التفكر في الدنيا عقوبة وحجاب .. والتفكر في اآلخرة علم وحياة للقلب .. ما أعطي 

 عبد التفكر إال أعطي العلم بأحواؿ الدنيا واآلخرة .

                     
 !  ويحك .. رزقك مقسـو

نيا وقد فرغ عزَّ وجلَّ من أقسامك منها .. حرصك يفضحك ويحك! .. تضيع قلبك في الد
 عند اهلل عزَّ وجلَّ وعند الخلق .

                     
 صحبة األحمق صحبة غبن

يا غبلـ .. تصحب الجهاؿ فيتعدى إليك من جهلهم ، صحبة األحمق صحبة غبن ، اصحب 
ن أحواؿ المؤمنين في جميع تصرفاتهم .. المؤمنين الموقنين العالمين العاملين بعلمهم .. ما أحس

 ما أقواىم على مجاىداتهم وقهرىم لنفوسهم وأىويتهم! .
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 اقبل نصح أخيك

 اقبل نصح أخيك المؤمن وال تخالفو . فإنو يرى لك ما ال ترى أنت لنفسك .
.. تُفّرؽ لو بين الحسنات المؤمن الصادؽ في نصحو ألخيو المؤمن يبين لو أشياء تخفى عليو 

 والسيئات .. يعرمفو ما لو وما عليو .

                     
 سبحاف من ألقى في قلبي نصح الخلق

سبحاف من ألقى في قلبي نصح الخلق وجعلو أكبر ىمي .. إني ناصح وال أريد على ذلك 
 جزاء .. ما أنا طالب دنيا .. فرحي بفبلحكم ، وغمي لهبلككم .

                     
 يا قـو اعرفوا قدركم

يا قـو .. دعوا التكبر .. اعرفوا قدركم وتواضعوا في نفوسكم ؛ أّولكم نطفة من ماء مهين .. 
 وآخركم جيفة ملقاة !! .

ال تكونوا ممن يقوده الطمع ، ويصيده الهوى ويحملو إلى أبواب السبلطين في طلب شيء 
 ما قد قسم لو بالذؿ والمهانة !! . ، ويطلب منهم منهم لم يُقسم لو

                     
 يا جاىبلً بالقدر والمقدمر

ويحك .. يا جاىبلً بالقدر والمقدر! . أتظن أف أبناء الدنيا يقدروف أف يعطوؾ ما لم يُقسم 
لك  ! . ولكن ىذه وسوسة الشيطاف الذي قد تمكن من قلبك ورأسك . لست عبد اهلل عزَّ وجلَّ 

 نما أنت عبد نفسك وىواؾ وشيطانك وطبعك ودرىمك ودينارؾ .وإ
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 اجهد حتى ترى مفلحاً 

اجهد حتى ترى ُمفلحاً .. حتى تفلح بطريقو .. أنت ترى المفلح بعيني رأسك ال بعيني قلبك 
 ... فَِإنػََّها ال تَػْعَمى األَْبَصارُ  .. فبل جـر ال يكوف لك بصيرة تبصر بها غيرؾ. قاؿ اهلل تعالى : 

 [ 46 : ] الحج َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر 

                     
 بائع الدين بالتين!

الطامع في أخذ الدنيا من أيدي الخلق يبيع الدين بالتين ، يبيع ما يبقى بما يفنى ، فبل جـر 
 ال يقع بيده ال ىذا وال ىذا .

                     
 معيشتك .. وال تبذؿ للناس دينكأصلح 

ما دمت ناقص اإليماف فدونك وإصبلح معيشتك .. حتى ال تحتاج إلى الناس فتبذؿ لهم 
 دينك وتأكل أموالهم بو .

                     
 الـز باب ربك واسألو اليقين

حق عزَّ يا غبلـ .. إف قدرت أف تتفرغ من ىمـو الدنيا فافعل .. وإال فهروؿ بقلبك إلى ال
 وجّل .. الـز بابو وسلو أف يطهر قلبك ويمؤله باإليماف .. والغنى بو .

 سلو أف يعطيك اليقين ويؤنا قلبك بو ، ويشغل جوارحك بطاعتو ..
 اطلب الكل منو ال من غيره .. ال تذؿ لمخلوؽ مثلك.
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 فقو اللساف .. وغفلة القلب!

ببل عمل القلب ال يخطيك إلى الحق خطوة .. السير سير القلب .. العمل يا غبلـ .. فقو اللساف 
 عمل المعاني مع حفت حدود الشرع بالجوارح .

 

 ال تفرط في إحكاـ األساس!

 قد سبق تفريطك في إحكامك لؤلساس .. ما ينفعك إحكامك للبناء الذي فوقو  ! .
أساس األعماؿ التوحيد واإلخبلص إذا تغير البناء واألساس محكم قدرت أف تجبر البناء .. 

.. فمن ال توحيد لو وال إخبلص لو ال عمل لو .. أحكم أساس عملك بالتوحيد واإلخبلص .. يد 
 التوحيد ىي البانية ال يد الشرؾ والنفاؽ .

                     
 اصبروا .. فالدنيا آفات ومصائب

والنادر منها غير ذلك .. ما من نعمة إال  يا قـو .. اصبروا فإف الدنيا كلها آفات ومصائب ..
وفي جنبها نقمة ، ما من فرحة إال ومعها ترحة ، ما من سعة إال ومعها ضيق .. أعطوا الدنيا 

 حياتكم وتناولوا أقسامكم منها بيد الشرع .. فإنو ىو الدواء في ما يؤخذ من الدنيا .

                     
 ؾأنكر على نفسك لتنكر على غير 

 إذا كنت منكراً على نفسك قدرت على اإلنكار على غيرؾ .
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 أثر اإليماف في إزالة المنكر

على قدر قوة إيمانك تزيل المنكرات .. وعلى قدر ضعفو تقعد في بيتك وتتخارس عن 
 إزالتها .

                     
 أقداـ اإليماف عند اللقاء تثبت

ماف ىي التي تثبت عند لقاء شياطين اإلنا والجن .. ىي التي تثبت عند نزوؿ أقداـ اإلي
 الببليا واآلفات .

                     
 ثوب المرائي نظيف وقلبو نجا

المرائي .. ثوبو نظيف ، وقلبو نجا ، يزىد في المباحات ويكسل عن االكتساب ، ويأكل 
على الخواص ، كل زىده وطاعتو على ظاىره ، ظاىره بدينو .. يخفى أمره على العواـ وال يخفى 

 عامر وباطنو خراب .

                     
 اخلع ثياب توانيك!

اخلع ثياب توانيك في حقوؽ اهلل عزَّ وجلَّ ، اخلع ثياب وقوفك مع الخلق وشركك بهم ، 
وإقبالهم عليك ، اخلع ثياب الشهوات والرعونات والعجب والنفاؽ ، وحبك للقبوؿ عند الخلق ، 

 وعطاياىم لك ، اخلع ثياب الدنيا والبا ثياب اآلخرة .
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 الطريق إلى الصبلح والنجاح

من أفنى الخلق بيد توحيده ، وأفنى الدنيا بيد زىده .. فقد استكمل الصبلح والنجاح ، 
 وَحِظَي بخير الدنيا واآلخرة .

                     
 مؤمن صابرال

المؤمن يثبت عنده أف اهلل عزَّ وجلَّ ما يبتليو بشيء إال لمصلحة تعقب ذلك .. إما دنيا أو 
 آخرة .. فهو راٍض بالببلء صابٌر عليو غير متهم ربو عزَّ وجّل .

                     
 كن مع اهلل ودع خدمة السبلطين

بخدمة ىؤالء السبلطين الذين ال يضروف وال يا غبلـ .. اخدـ الحق عزَّ وجلَّ وال تشتغل عنو 
ينفعوف . أيش يعطونك  ! ، أيعطونك ما لم يقسم لك   أو يقسموف لك شيئاً لم يقسمو الحق 

 عزَّ وجّل  ! ..

 أما تعلم أنو ال معطي وال مانع ، وال ضار وال نافع ، وال مقدـ وال مؤخر ، إال اهلل عزَّ وجّل  ! .
 . قلت لك : كيف تعلم ىذا وتقدـ غيره عليو  ! . فإف قلَت : إني أعلم ذلك

                     
 ويحك .. كيف تفسد عملك  !

ويحك! .. كيف تفسد آخرتك بدنياؾ  ! كيف تفسد طاعة موالؾ عزَّ وجلَّ بطاعة نفسك 
 وىواؾ وشيطانك والخلق  ! كيف تفسد تقواؾ بشكواؾ إلى غيره  !

حافٌت للمتقين ، وناصٌر لهم ، ورادك عنهم ، ومعلم لهم .. وآخذ  أما تعلم أف اهلل عزَّ وجلَّ 
 بأيديهم وينجيهم من المكاره ، وناظٌر إلى قلوبهم ، ورازقهم من حيث ال يحتسبوف  ! .

                     



029 

 

 

 عبادة التقي وعبادة المنافق

عبد اهلل بظاىره وباطنو من التقي ال يتكلَّف عبادة الحق عزَّ وجلَّ ألنها صارت طبعو ، فهو ي
 . غير تكلف منو

وأما المنافق فهو في كل أحوالو يتكلف ، وال سيما في عبادة الحق عزَّ وجلَّ ، يتكلفها ظاىراً 
، ال يقدر أف يدخل مدخل المتقين ؛ لكل مكاف مقاؿ ، ولكل علم رجاؿ ، للحرب  ويتركها باطناً 

 رجاؿ ُخلقْت .

                     
 بوا من نفاقكم!تو 

عليكم    يا منافقوف .. توبوا من نفاقكم وارجعوا من إباقكم .. كيف تتركوف الشيطاف يضحك
 . إف صليتم وإف صمتم فعلتم ذلك للخلق ال للحق عزَّ وجلَّ ، وىكذا إف تصدقتم  ويشتفي بكم

]   .. نَارًا َحاِمَيةً  َلوف [ عن قريب َتصْ  3] الغاشية :   َعاِملَةٌ نَاِصبَةٌ  وزكيتم وحججتم ، أنتم 
 [ إف لم تتداركوا وتتوبوا وتعذروا . 4الغاشية : 

                     
 يسعكم ما وسع سلفكم

عليكم باالتباع من غير ابتداع ، عليكم بمذىب السلف الصالح ، امشوا في الجادة 
.. من غير تكلف وال تنطع وال  المستقيمة .. ال تشبيو وال تعطيل .. بل اتباعاً لسنة رسوؿ اهلل 

 تشدد ، وال تمشدؽ وال تمعقل .. يسعكم ما وسع من كاف قبلكم .
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 ألي شيء تفعل ذلك  

ويحك .. تحفت القرآف وال تعمل بو ، وتحفت سنة رسوؿ اهلل وال تعمل بها .. فؤلي شيء 
َكبُػَر   هاىم وأنت ال تنتهي! ، قاؿ اهلل عزَّ وجلَّ : تفعل ذلك  ! تأمر الناس وأنت ال تفعل ، وتن

 [. 3] الصف :  َمْقًتا ِعْنَد اللَِّو َأْف تَػُقوُلوا َما ال تَػْفَعُلوَف 

                     
 اإليماف ىو المقاـو لآلفات

 اإليماف ىو المقاـو لآلفات ، ىو الصابر تحت ثقلنا ، ىو المصارع ، ىو المقاتل .

                     
 باب الخالق .. وباب الخلق!

من فاتو باب الحق عزَّ وجلَّ قعد على أبواب الخلق ، من ضيع طريق الحق عزَّ وجلَّ وضل 
 عنها قعد على طريق الخلق! .

                     
 كن مع اهلل تكن غنياً 

ليبلً .. من استغنى باهلل عزَّ وجلَّ احتاج إليو  كن مع اهلل عزَّ وجلَّ تكن غنياً عزيزاً أميراً مؤمَّراً د
 .. وىذا شيء ال يجيء بالتحلي والتمني ، ولكن بشيء في الصدر وصدَّقو العمل . كل شيء

                     
 ليكن الخرس دأبك

يا غبلـ .. ليكن الخرُس دأَبك والخموؿ لباسك ، والهرب من الخلق كّل مقصودؾ .. إلى أف 
إيمانك ، ويقوى قدـ إيقانك ، ويتريش جناح صدقك ، وتنفتح عينا قلبك .. فحينئذ أطلق يترعرع 
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لسانك في الكبلـ ، واخلع لباس الخموؿ ، واترؾ الهرب من الخلق .. فإنك دواء لهم غير 
 مستضر في نفسك .. ال تبالي بقلتهم وكثرتهم ، وإقبالهم وإدبارىم ، وحمدىم وذمهم .

 تأدبوا مع ربكم

ـو .. اعرفوا الخالق .. وتأدبوا بين يديو .. ما دامت قلوبكم بعيدة عنو فأنتم سيئو األدب يا ق
 .. وإذا قربت َحُسَن أدبُها .

                     
 الظاىر عنواف الباطن!

كل إناء ينضح بما فيو ، أعمالك دالئل على اعتقادؾ ، ظاىرؾ دليل على باطنك ، ولهذا 
 عنواف الباطن . قاؿ بعضهم : الظاىر

                     
 تواضْع .. تُرفعْ 

إذا تواضعت للصالحين فقد تواضعت هلل عزَّ وجلَّ ، تواضع .. فإف من تواضع رفعو اهلل عزَّ 
 وجلَّ ، أحسن األدب بين يدي من ىو أكبر منك .

                     
 ال تضيع عمرؾ بحفت العلم

 مر في كتب العلم وحفظو من غير عمل! .يا غبلـ .. قد ضيعت الع

                     
 سعة الصدر وطيب القلب

يا غبلـ .. إف أردت سعة الصدر وطيب القلب فبل تسمع ما يقوؿ الخلق ، وال تلتفت إلى 
حديثهم ، أما تعلم أنهم ما يرضوف عن خالقهم فكيف يرضوف عنك   أما تعلم أف كثيراً منهم ال 

 يبصروف وال يؤمنوف   بل يكذبوف وال يصدقوف . يعقلوف وال
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 اعرؼ ربك وال تكن جاىبل !

 يا قـو .. اعرفوا اهلل وال تجهلوه ، وأطيعوا اهلل وال تعصوه ، ووافقوه وال تخالفوه ،
ألوؿ وارضوا بقضائو وال تنازعوه ، واعرفوا الحق عزَّ وجلَّ بصنعتو ؛ ىو الخالق الرزاؽ ، ا

 واآلخر ، والظاىر والباطن .. الفعاؿ لما يريد .
  ال ُيْسَأُؿ َعمَّا يَػْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلوَف  : [. 23]األنبياء 

                     
 ال تنَا العهد

وال تخرج عن الخطة ، ال تنَا العهد ، جاىد  -عزَّ وجلَّ -يا غبلـ .. اعمل بحكمو وعلمو 
نك وطبعك ودنياؾ ، وال تيأس من نصرة اهلل عزَّ وجّل .. فإنها تأتيك مع نفسك وىواؾ وشيطا

... فَِإفَّ  [ . وقاؿ :  153] البقرة :  ... ِإفَّ اللََّو َمَع الصَّاِبرِيَن   : ثباتك ، قاؿ اهلل عزَّ وجلَّ 
اَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ َوالَِّذيَن جَ  . وقاؿ :  [ 56] المائدة :  ِحْزَب اللَِّو ُىُم اْلَغالُِبوَف 

 [ 69] العنكبوت :  اللََّو َلَمَع اْلُمْحِسِنيَن 

                     
 يا قـو .. انصحوا القرآف

يا قـو .. انصحوا القرآف بالعمل بو ال بالمجادلة فيو .. االعتقاد كلمات يسيرة واألعماؿ  
ف بو .. صدقوا بقلوبكم ، واعملوا بجوارحكم .. اشتغلوا بما ينفعكم .. ال كثيرة .. عليكم باإليما

 تلتفتوا إلى عقوؿ ناقصة دنية .

                     
 ال يُترؾ النص بالقياس

يا قـو .. المنقوؿ ال ُيستنتج بالعقل .. والنص ال يُترؾ بالقياس . ال تترؾ البينة وتقف مع 
 مجرد الدعوى .
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 وقلٌب جاىل! لساٌف عليم

ال ينفع لساف عليم وقلب جاىل .. يا علماء يا جهاؿ ، يا حاضروف يا غائبوف .. استحيوا من 
 اهلل عزَّ وجلَّ ، وانظروا بقلوبكم إليو ، ذلوا لو .. واصلوا الضياء بالظبلـ في طاعتو .

                     
 وأداوي عبد الدنيا

طالبي الحق عزَّ وجّل .. وأما طالب الدنيا والخلق والنفا ما أحب النظر إال لطالبي اآلخرة و 
 إيش أعمل بو  . غير أني أحب مداواتو ألنو مريض .. ال يصبر على المريض إال الطبيب .

                     
 ال يعرؼ اإلخبلص إال المرائي!

ال يعرؼ » الغالب من المخلصين كانوا منافقين ، ولهذا قاؿ بعضهم رحمة اهلل عليو : 
النادر من كل نادر من يخلص من أوؿ أمره إلى آخره .. الصبياف في « .  اإلخبلص إال المرائي

أّوؿ أمرىم يكذبوف ويلعبوف بالتراب والنجاسات ، ويوقعوف أنفسهم في المهالك ، ويسرقوف من 
وتأدبوا باآلباء آبائهم وأمهاتهم ، ويمشوف بالنميمة ، وكلما دّب العقل فيهم تركوا شيئاً فشيئاً 

 واألمهات والمعلمين .

                     
 متى ينفع الدواء  

اهلل عزَّ وجلَّ خلق الدواء والداء ؛ المعاصي داء والطاعة دواء .. الظلم داء والعدؿ دواء .. 
ما والخطأ داء والصواب دواء .. ومخالفة الحق عزَّ وجلَّ داء والتوبة من ُسكر الذنوب دواء .. إن

 يتم لك الدواء إذا فارقت الخلق بقلبك ووصلتو بربك عزَّ وجلَّ .

                     
يا غبلـ .. ال تغتر بحلم اهلل عزَّ وجلَّ عنك فإف بطشو شديد . ال تغتر   ال تغتر بحلم اهلل عنك!

كم اهلل عزَّ وجلَّ ، كل علمهم عليهم ال لهم ، ىم علماء بح بهؤالء العلماء الجهاؿ باهلل عزَّ وجلَّ 
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جهاؿ باهلل عزَّ وجلَّ .. يأمروف الناس بأمر وال يمتثلونو ، وينهونهم عن شيء وال ينتهوف عنو .. 
 يدعوف إلى الحق عزَّ وجلَّ وىم يفروف منو!! .

                     
 من أنيسك في خلوتك وجلوتك  !

.. أنيسك في الوحدة نفسك  من أنيسك في الوحدة   من جليسك في الجلوة   يا كذاب
وشيطانك وىواؾ والتفكر في دنياؾ ، وفي الجلوة شياطين اإلنا .. الذين ىم أقراف السوء 

 وأصحاب القيل والقاؿ!.

                     
 احذروا ثبلثاً 

احذروا من الغيبة .. فإنها تأكل الحسنات كم تأكل النار الحطب .. ما تعودىا من أفلح قط 
 رؼ بها قَػّلت حرمُتو عند الناس .، ومن عُ 

واحذروا من النظر بشهوة .. فإنو يزرع المعصية في قلوبكم ، وعاقبتو غير محمودة في الدنيا 
 واآلخرة .

 واحذروا من اليمين الكاذبة .. فإنها تترؾ الديار ببلقع .. ُتذىب بركة األمواؿ .

                     
 دع اليمين الكاذبة!

تنفق مالك باليمين الكاذبة وتخسر دينك! ، لو كاف لك عقل لعلمت أف ىذه ىي ويحك .. 
الخسارة بعينها ، تقوؿ : واهلِل عزَّ وجلَّ ما في ىذه البلدة مثل ىذا المتاع ، وال عند أحد مثلو ، 
واهلِل إنو يسوي كذا وكذا ، وإنو علّي بكذا وكذا .. وأنت كاذب في كل ما قلتو ، ثم تشهد بالزور 

 وتحلف باهلل إنك صادؽ! .
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 ستؤدبك النار

تأدبوا رحمكم اهلل تعالى بين يدي الحق عزَّ وجّل .. من لم يتأدب بآداب الشرع أدبتو النار 
 يـو القيامة .

                     
 أصخور أنتم  !

جود ، أو لعل ىذا يكوف ساعة يا غبلـ .. لعل غداً يأتي وأنت مفقود من ظهر األرض غير مو 
.. إيش ىذه الغفلة  ! ، ما أقسى قلوبكم! ، صخور أنتم ، أقوؿ لكم وغيري يقوؿ لكم  أخرى

 . وأنتم على حالة واحدة!!
القرآف يتلى عليكم ، وأخبار الرسوؿ وِسيَػُر األولين تقرأ عليكم ، وال تتجنبوف وال تتغير 

 أعمالكم! .

                     
 معاصي بريد الكفرال

حاسب نفسك قبل مجيء اآلخرة ، وال تغتر بحلم اهلل عزَّ وجلَّ عنك وكرمو عليك .. 
، كما أف الحمى بريد الموت ، عليك بالتوبة قبل الموت .. قبل مجيء  المعاصي بريد الكفر

 الَمَلِك الموكل بأخذ األرواح .
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 يا شباب .. الكذب نقمة

يا شباب .. توبوا ؛ أما تروف الحق عزَّ وجلَّ يبتليكم بالببلء حتى تتوبوا ، وأنتم ال تعقلوف 
وتصروف على معاصيو   .. الكذب نقمة ال نعمة ، عقوبة للذنوب ال زيادة في الدرجات 

 والكرامات.

                     
 الفرج قريب فبل تيأس

وجلَّ وفرجو فإنو قريب .. ال تيأسوا فإف الصانع اهلل   يا قـو .. ال تيأسوا من روح اهلل عزَّ 
  ال َتْدِري َلَعلَّ اللََّو ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَك َأْمًرا ...  : [  . 1] الطبلؽ 

                     
 الصبر أساس لكل خير

بلء فبل ال تهرب من الببلء فإف الببلء مع الصبر أساس لكل خير .. فإذا لم تصبر على الب
 أساس لك .. ال بقاء لبناء إال بأساس .. أرأيت بيتاً ثابتاً على مزبلة ربوة   .

                     
 االجاىل .. كل ىمو الدني

ـِ اآلخرَة على الدنيا تربحهما جميعاً ، وإذا قدمت الدنيا على اآلخرة خسرتهما  يا غبلـ .. َقدم
لم تؤمر بو .إذا لم تشتغل بالدنيا أمدؾ اهلل عزَّ وجلَّ  جميعاً .. عقوبة لك كيف اشتغلت بما

بالمعونة عليها ، ورزقك التوفيق وقت األخذ منها ، وإذا أخذَت منها شيئاً ُوضعْت فيو البركة 
.المؤمن يعمل لدنياه وآخرتو ، يعمل لدنياه بُػْلَغَتو ، بقدر ما يحتاج إليو ، يقنعو منها كزاد الراكب ، 

 الكثير ، الجاىل كل ىمو الدنيا .ال ُيحصل منها 
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 إلى متى إقبالك على الخلق  

يا معرضاً عن الحق عزَّ وجلَّ وعن الصديقين من عباده .. مقببلً على الخلق مشركاً بهم .. 
إلى متى إقبالك عليهم  ! ، إيش ينفعونك   ليا بأيديهم ضرر وال نفع ، وال عطاء وال منع . ال 

مادات فيما يرجع إلى الضرر والنفع .. المعطي والمانع واحد ، الخالق فرؽ بينهم وبين سائر الج
 والرازؽ ىو اهلل عزَّ وجّل .. ىو خالق السموات واألرض وما فيهن وما بينهما .

                     
 واأسفا عليكم!

 واأسفا عليكم يا خلق اهلل ، ما تعرفوف خالقكم حق معرفتو  ! .. وأما أنت
فمشتغل بالقاؿ والقيل وجمع الماؿ عن العمل بعلمك ، فبل جـر يقع في يدؾ من يا عاِلُم 

 الصورة دوف المعنى .

                     
 إذا أراد اهلل بعبد خيراً .. علَّمو

إذا أراد اهلل تعالى بعبد من عبيده خيراً علَّمو ، ثم ألهمو العمل واإلخبلص ، ومنو أدناه ، وإليو 
 فو وعلَّمو علم القلوب .قرَّبو ، وعرَّ 
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 اغسل نجاسة الذنب بماء التوبة

يا غبلـ .. ال تيأس من رحمة اهلل عزَّ وجلَّ بمعصية ارتكبتها ، بل اغسل نجاسة ثوب دينك 
 بماء التوبة والثبات عليها واإلخبلص فيها ، وطيمبو وبخمره بطيب المعرفة .

نػزؿ الذي أنت فيو ، فإنك كيفما التفت فالسباع حولك ، واألذايا تقصدؾ احذر من ىذا الم
، تحوَّؿ عنو وارجع إلى الحق عزَّ وجلَّ بقلبك ، ال تأكل بطبعك وشهوتك وىواؾ ، ال تأكل إال 

 بشاىدين عدلين وىما: الكتاب والسنة .

                     
 القلب الطّيب ىو الحصن

ي توحيد اهلل عزَّ وجلَّ بالقلب ال باللساف فحسب ، التوحيد والزىد ال يا غبلـ .. الدواء ف
يكوناف على الجسد واللساف ؛ التوحيد في القلب ، والزىد في القلب ، والتقوى في القلب ، 
والمعرفة في القلب ، والعلم بالحق عزَّ وجلَّ في القلب ، ومحبة اهلل عزَّ وجلَّ في القلب ، 

 ب .والقرب منو في القل
كن عاقبلً ال تتهوس وال تتصنع وال تتكلف ، أنت في ىوس وَتَصنٍُّع وتكلٍُّف وكذب ورياء 
ونفاؽ ، كل ىمك استجبلب الخلق إليك . أما تعلم أنك كلما خطوت بقلبك خطوة إلى الخلق 
بعدت من الحق عزَّ وجّل   تدعي أنك طالب الحق عزَّ وجلَّ وأنت طالب الخلق! ، مثلك مثل 

: أريد أف أمضي إلى مكة . وتوجو إلى خراساف فبعد من مكة . تدعي أف قلبك قد خرج  من قاؿ
 -عزَّ وجلَّ -من الخلق .. وأنت تخافهم وترجوىم! ، ظاىرؾ الزىد وباطنك الرغبة ، ظاىرؾ الحق 

 وباطنك الخلق!! .
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 الموحد حجة اهلل على الخلق

اهلل على بقية الخلق ، منهم من يتعرى عن الدنيا من حيث ظاىُره الموحدوف الصالحوف حجة 
وباطُنو ، ومنهم من يتعرى عنها من حيث باطُنو فحسب ، ال يرى الحق عزَّ وجلَّ على بواطنهم 

 منها شيئاً ، تلك القلوب الصافية .

                     
 من ىو الشجاع  

وجلَّ ، ووقف على بابو بسيف التوحيد وصمصامة الشجاع من طهر قلبو مما سوى اهلل عزَّ 
الشرع ، ال يخلي شيئاً من المخلوقات يدخل إليو ، يجمع قلبو بمقلب القلوب ، الشرع يهذب 

 الظاىر ، والتوحيد والمعرفة يهذباف الباطن .
يا ىذا بين قالوا وقلنا ما يجيء شيء ، تقوؿ : ىذا حراـ ، وأنت مرتكبو ، وىذا حبلؿ ، 

  تفعلو وال تستعملو !! .وأنت ال

                     
 يا مدعي العلم .. أين بكاؤؾ  !

... َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل  َمّثَل اهللُ عزَّ وجلَّ العاِلَم الذي ال يعمل بعلمو بالحمار ، فقاؿ : 
 . [ 5] الجمعة :  َأْسَفارًا ... 

بكتب العلم   ، ما يقع بيده منها سوى التعب األسفار ىي كتب العلم ، ىل ينتفع الحمار 
 والنصب ، من ازداد علمو ينبغي أف يزداد خوفو من ربو عزَّ وجلَّ وطواعيتو لو .

يا مدعي العلم! أين بكاؤؾ من خوؼ اهلل عزَّ وجّل   أين حذرؾ وخوفك   أين اعترافك 
أين تأديبك لنفسك ومجاىدتها  بذبوبك   أين مواصلتك الضياء بالظبلـ في طاعة اهلل عزَّ وجلَّ  
 في جانب الحق وعدواتها فيو  .
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 يا نياماً ال يُناـ عنهم!

يا نياماً ال يُناـ عنهم ، يا معرضين ال يُعرض عنهم ، يا ناسين ال يُنسوف ، يا تاركين ال يُتركوف ، 
، أنتم كخشب ممدود ُنجمَر ال يصلح لشيء  ومن تقدـ ومن تأخر يا جهاالً باهلل عزَّ وجلَّ ورسولو 

. 

                     
 أما يكفيك نفاقك  !

يا منافق! .. طهر اهلل عزَّ وجلَّ األرض منك ، ما يكفيك نفاقك حتى تغتاب العلماء واألولياء 
والصالحين بأكل لحومهم! ، أنت وإخوانك المنافقوف مثلك ، عن قريب تأكل الديداف ألسنتكم 

 ولحومكم وتقطعكم وتمزقكم ، واألرض تضمكم فتسحقكم وتقلبكم .
 ال فبلح لمن ال يحسن ظنو باهلل عزَّ وجلَّ وبعباده الصالحين ويتواضع لهم .

                     
 لو علمتم لتأدبتم

ديو . توبوا إلى اهلل عزَّ وجلَّ واعتذروا إليو ، واعترفوا بذنوبكم بينكم وبينو ، وتضرعوا بين ي
إيش بين أيديكم  ! ، لو عرفتم لكنتم على غير ما أنتم عليو ، تأدبوا بين يدي الحق عزَّ وجلَّ كما  

 كاف يتأدب من سبقكم .
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 ال تستهينوا بأىل العلم

ال تستهينوا بكلمات الحكماء والعلماء ، فإف كبلمهم دواء ، وكلماتهم ثمرة وحي اهلل عزَّ 
، المحققين في  وجلَّ ، ليا بينكم نبي موجود بصورة حتى تتبعوه ، فإذا تبعتم المتبعين للنبي 

 اتباعو ، فكأنما قد اتبعتموه .

                     
 اصحبوا العالم العامل

اصحبوا العلماء المتقين فإف صحبتكم لهم بركة عليكم ، وال تصحبوا العلماء الذين ال 
 ، فإف صحبتكم لهم شـؤ عليكم . يعملوف بعلمهم

إذا صحبت من ىو أكبر منك في التقوى والعلم ، كانت صحبتك لو بركة عليك ، وإذا 
 صحبت من ىو أكبر منك في السن وال تقوى لو ، وال علم لو ، كانت صحبتك لو شؤماً عليك .

                     
 العمل لغير اهلل شرؾ

مل لغيره ، اترؾ لو وال تترؾ لغيره ؛ العمل لغيره كفر ، والترؾ لغيره اعمل هلل عزَّ وجلَّ وال تع
 رياء . من ال يعرؼ ىذا ، ويعمل غير ىذا ، فهو في ىوس .

                     
 ويحك .. ِصْل قلبك باهلل

ويحك .. واصل ربك عزَّ وجلَّ وقاطع غيره من حيث قلُبك .. صفُّوا ما بينكم وبين ربكم عزَّ 
 ّل .وج
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 ال يفلح من فرؽ بين غني وفقير

 يا غبلـ .. إف وجدت عندؾ تفرقة بين الغني والفقير عند إقبالهم عليك فبل فبلح لك .

                     
 مواصلتك الفقراء عبادة هلل

أف الصدقة معاملة من مواصلة الحق عزَّ وجلَّ أف تواصل الفقراء بشيء من مالك ، أما علمت 
 مع الحق عزَّ وجلَّ الذي ىو غني كريم   ، وىل يعامل الغني الكريم من يخسر   .

 تنفق لوجو اهلل عزَّ وجلَّ ذرة يعطيك جببلً ، تنفق قطرة يعطيك بحراً .

                     
 ُكْن مع اهلل تَػَر اهللَ معك

عكم ، وتجري أنهاركم ، ويورؽ ويغصن ويثمر يا قـو .. إذا عاملتم الحق عزَّ وجلَّ يزكو زر 
 شجركم ، ُمُروا بالمعروؼ وانهوا عن المنكر ، وانصروا دين اهلل عزَّ وجلَّ وعادوا فيو الصديق .

                     
 إذا صح القلب

 إذا صح القلب امتؤل رحمة وشفقة على الخلق .

                     
 من عبلمات الصمدميق

لصمدميق يترؾ الكبائر والصغائر ، ثم يدقق ورعو بترؾ الشهوات ثم المباح المشترؾ ، ويطلب ا
 الحبلؿ المطلق.
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 أصل الببلء وأصل الدواء

اسمع قوؿ بعضهم رحمة اهلل عليو : كن في الدنيا كمن يداوي جرحو ويصبر على مرارة الدواء 
الببليا واألمراض من شركك بالخلق ورؤيتهم في الضر والنفع والعطاء  رجاء لزواؿ الببلء ؛ كلُّ 

والمنع ، وكلُّ الدواء وزواؿ الببلء في الخروج عن الخلق من ِقَبِلك ، وعزمك عند نزوؿ األقضية 
 واألقدار ، وأف ال تطلب الرياسة على الخلق والعلوم عليهم ، وأف يتجرد قلبك لربك عزَّ وجّل .

                     
 المؤمن يتزود والكافر يتمتع !

المؤمن يتزود والكافر يتمتع ؛ المؤمن يتزود ألنو على طريق يقنع باليسير من مالو ويقدـ 
الكثير إلى اآلخرة ، يترؾ لنفسو بقدر زاد الراكب .. بقدر ما يحملو .. كل مالو في اآلخرة ، كل 

الدنيا .. يبعث جميع طاعاتو إلى اآلخرة ال إلى قلبو وىمتو ىناؾ .. ىو منقطع القلب ىناؾ من 
 الدنيا وأىلها .. إف كاف عنده طعاـ طيب يؤثر بو الفقراء ، يعلم أنو في اآلخرة ُيْطَعُم خيراً منو .

                     
 ويحك .. جسدؾ يتحرؾ وقلبك ساكن!

يبرح من مكانو ، وال  إني أراؾ في قياـ وقعود ، وركوع وسجود ، وسهر وتعب .. وقلبك ال
 يخرج عن بيت وجوده ، وال يتحوؿ عن عادتو .

اصدؽ في طلب موالؾ عزَّ وجلَّ ، وقد أغناؾ صدُقك عن كثير من التعب ، اُنقْر بيضة 
 وجودؾ بمنقار صدقك ، وانقض حيطاف رؤيتك للخلق والتقيد بهم بمعاوؿ اإلخبلص وتوحيدؾ .

، وِطْر بقلبك حتى تقع على ساحل قربك من  اكسر قفص طلبك لؤلشياء بيد زىدؾ فيها
 ربك عزَّ وجّل.
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 قلملوا حرصكم .. قصمروا آمالكم !

ىذه الدنيا بحٌر ، واإليماف سفينتها .. يا مصرين على المعاصي!! .. عن قريب يأتيكم العمى 
أموالكم بالخسارات والصمم والزْمن والفقر ، وقساوة قلوب الخلق عليكم .. تذىب 

والمصادرات والسرقات . كونوا عقبلء .. توبوا إلى ربكم عزَّ وجّل .. ال تشركوا بأموالكم وتتكلوا 
عليها .. ال تقفوا معها .. أخرجوىا من قلوبكم واجعلوىا في بيوتكم وجيوبكم .. ومع غلمانكم 

 ووكبلئكم .. وارتقبوا الموت .. قللوا حرصكم وقصروا آمالكم .

                     
 إذا تاب القلب تابت الجوارح

يا غبلـ .. ارجع بقلبك إلى اهلل عزَّ وجّل .. التائب إلى اهلل ىو الراجع إليو ، وقولو عزَّ وجلَّ : 
  ... َوأَنِيُبوا ِإَلى رَبمُكْم  : [. أي : ارجعوا إلى ربكم ، يعني : ارجعوا .. سلموا  54] الزمر

 الكل إليو .

                     
 علٌم ببل صدؽ ضبلؿ على علم !

إيش ينفعك علم ببل صدؽ  ! .. قد أضلك اهلل على علم .. تتعلم وتصلي وتصـو للخلق 
 ، ويبذلوا لك أموالهم ، ويمدحوؾ في بيوتهم ومجالسهم . حتى يفروا إليك

نهم ، وال يغنوف عنك قدمر أنو يحصل لك ىذا منهم .. فإذا جاءؾ الموت .. يحاؿ بينك وبي
 شيئاً .. وما حصلتو من أموالهم يأكلو غيرؾ والعقوبة والحساب عليك!! .
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 في قلبك جماعة من اآللهة !

يا غبلـ .. ما أنت على شيء .. اإلسبلـ ما صح لك .. اإلسبلـ ىو األساس الذي يبنى عليو 
 إال اهلل .. وتكذب!. . الشهادة ما تمت لك. تقوؿ : ال إلو

في قلبك جماعة من اآللهة : خوفك من سلطانك ووالي محلتك آلهة ، اعتمادؾ على  
كسبك وربحك وحولك وقوتك وسمعك وبصرؾ وبطشك آلهة ، رؤيتك للضر والنفع والعطاء 
والمنع من الخلق آلهة . كثير من الخلق متكلوف على ىذه األشياء بقلوبهم ويظهروف أنهم 

لى الحق عزَّ وجّل . قد صار ذكرىم للحق عزَّ وجلَّ عادة بألسنتهم ال بقلوبهم .. فإذا متكلوف ع
 ُحوققوا في ذلك حردوا ، وقالوا : كيف يقاؿ لنا ىكذا  ! .. ألسنا مسلمين  !

 غداً تبين الفضائح وتظهر المخبآت!! .

                     
 القلب ىو المؤمن

ىو الموحد ، ىو المخلص ، ىو المتقي ، ىو الورع ، ىو ويحك .. القلب ىو المؤمن ، 
 .. ىو األمير .. ومن سواه جنوده وأتباعو . الزاىد ، ىو الموقن

إذا قلت : ال إلو إال اهلل . فقل أوالً بقلبك ثم بلسانك ، واتكل عليو واعتمد عليو دوف غيره 
الشر على ظاىرؾ ، واشتغل . اشغل ظاىرؾ بالحكم وباطنك بالحق عزَّ وجلَّ . اترؾ الخير و 

بباطنك مع خالق الخير والشر ؛ من عرفو ذّؿ لو .. وتواضع لو ولعباده الصالحين ، وتضاعف 
ىمو وغمو وبكاؤه ، وكثر خوفو ووجلو ، وكثر حياؤه ، وكثر ندمو على ما تقدـ من تفريط ، وتشدد 

 حذره وخوفو من زواؿ ما عنده من المعرفة والعلم.
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 الدنيا تطيب بعد إىانتها

 قاؿ الحسن البصري رحمو اهلل تعالى : أىينوا الدنيا ، فإنها واهلل ال تطيب إال بعد إىانتها .

                     
 الدنيا تُفرح الجاىل!

فقو الجاىل يفرح في الدنيا .. والعالم يغتم فيها . الجاىل يناظر القدر وينازعو .. والعالم يوا
 ويرضى . يا مسكين ! ال تُناظِر القدر وُتشاقْقو فتهلك .

                     
 ويحك .. اعرؼ قدر نفسك !

ويحك .. اعرؼ قدرؾ .. أنت كل ىمك األكل والشرب واللبا والنكاح وجمع الدنيا 
 والحرص عليها .. َعّماٌؿ في أمور الدنيا بطّاٌؿ في أمور اآلخرة !! .

                     
 المؤمن يعمل آلخرتو

المؤمن لو نية صالحة في جميع تصاريفو .. ال يعمل في الدنيا للدنيا .. يبني في الدنيا 
لآلخرة ؛ يعمر المساجد والقناطر والمدارس والرُُّبط ، ويهذب طرؽ المسلمين ، وإف بنى غير ىذا 

حتى يُبنى لو في اآلخرة بدلو .. ال يبنى فللعياؿ واألرامل والفقراء .. وما ال بد منو ، يفعل ذلك 
 لطبعو وىواه ونفسو .
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 الذاكر هلل حيك أبداً 

الذاكر هلل عزَّ وجلَّ أبداً حي .. ينتقل من حياة إلى حياة .. إذا تمكن الذكر في القلب داـ 
بد في ذكر اهلل عزَّ وجلَّ دامت موافقتو ذكر العبد هلل عزَّ وجلَّ وإف لم يذكره بلسانو .. كلما داـ الع
 لو ورضاه بأفعالو .

                     
 عطاء ربك عارية عندؾ

ويحك .. تعمل عمل أىل النار وترجو الجناف!! ، فأنت طامع في غير موضع الطمع .. ال 
اة حتى تطيعو تغتر بالعارية وتظنها لك .. عن قريب تؤخذ منك .. الحق عزَّ وجلَّ قد أعارؾ الحي

فيها .. حسبتها لك وعملت فيها ما أردت!! ، وكذلك العافية عارية عندؾ ، وكذلك الغنى عارية 
عندؾ ، وكذلك األمن والجاه .. وجميع ما عندؾ من النعم .. عارية عندؾ .. ال تفرط في ىذه 

لنعم من اهلل العواري فإنك تطالب بها ، وتسأؿ عنها وعن كل شيء منها .. جميع ما عندكم من ا
 عزَّ وجّل .. فاستعينوا بها على الطاعة .

                     
 وافق الحق في الخلق

عن بعضهم أنو قاؿ : وافق الحق عزَّ وجلَّ في الخلق .. وال توافق الخلق في الحق .. انكسَر 
 ين الموافقين .من انكسر وانجبَر من انجبر .. تعلموا موافقة الحق عزَّ وجلَّ من عباده الصالح
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 أنت قفص ببل طائر

.. أنت قفص ببل طائر ، بيت فارغ  يا غبلـ .. أراؾ قليل المعرفة باهلل عزَّ وجلَّ وبرسولو 
 خراب ، شجرة قد يبست وتناثر ورقها .

 عمارة قلب العبد باإلسبلـ ، ثم بالتحقيق في حقيقتو ، وىي : االستسبلـ .

                     
 يا جاىل .. ما لك ولهذا  !

يا جاىل ما لك ولهذا   ، أنت عبد نفسك ودنياؾ وىواؾ ، أنت عبد الخلق مشرؾ بهم ، 
 ألنك تراىم في الضر والنفع .

                     
 ال تغتر بطاعتك

ا ، وخف واحذر يا غبلـ .. ال تغتر بطاعتك وتعجب بها ، اسأؿ الحق سبحانو وتعالى قبوله
أف ينقلك إلى غيرىا .. من عرؼ اهلل عزَّ وجلَّ ال يقف مع شيء وال يغتر بشيء ، ال يأمن حتى 

 يخرج من الدنيا على سبلمة دينو وحفت ما بينو وبين اهلل عزَّ وجّل .

                     
 عليكم بأعماؿ القلوب

الكامل مما سوى اهلل عزَّ وجلَّ .  يا قـو .. عليكم بأعماؿ القلوب وإخبلصها اإلخبلص
ومعرفة اهلل عزَّ وجلَّ ىي األصل ، ما أرى أكثركم إال كذابين في األقواؿ واألفعاؿ في الخلوات 

 والجلوات ، ما لكم ثبات! ، لكم أقواؿ ببل أفعاؿ ، وأفعاؿ ببل إخبلص وال توحيد !! .
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 انفوا ثم أَثِْبتوا

 ما ال يليق بو ؛ وأثبوا لو ما يليق بو ، وىو -تعالى-م أثبتوا ؛ انفوا عنو انفوا ث
 ، إذا فعلتم ىذا زاؿ التشبيو والتعطيل من قلوبكم . ما رضيو لنفسو ورضيو لو رسولو 

                     
 ىذا عاقبة حب الدنيا!

ي تمكنكم من نفسها تارة دنياكم قد أعمت قلوبكم فما تبصروف بها شيئاً ، احذروا منها فه
بعد أخرى حتى تستدرجكم .. وفي األخيرة تذبحكم ، تسقيكم من شرابها وبنجها ثم تقطع 

أيديكم وأرجلكم وتسمل أعينكم . فإذا ذىب البنج وجاءت اإلفاقة رأيتم ما صنعت بكم ، ىذا 
 ها فاحذروا منها .عاقبة حِب الدنيا ، والَعْدِو خلفها ، والحرِص عليها وعلى جمعها .. ىذا فعل

                     
 حظوظ القلب وحظوظ النفا

يا غبلـ .. حظوظ القلب باطنة ، وحظوظ النفا ظاىرة ، فحظوظ القلب ال تأتي إال بعد منع 
النفا حظوظها ، فإذا امتنعت انفتحت أبواب حظوظ القلب ، حتى إذا استغنى القلب بحظوظو 

 مة للنفا ..من الحق عزَّ وجلَّ جاءت الرح
دع مجالسة من يرغبك في الدنيا واطلب مجالسة من يزىدؾ فيها .. الجنا يميل إلى 

 الجنا .. يطوؼ بعضهم على بعض ..
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 التعاوف ثمرة الحب في اهلل

المحبوف هلل يتحابوف فيو ، فبل جـر يحبهم ويؤيدىم ويشد بعضهم ببعض .. يتعاونوف على 
الخلق ، يدعونهم إلى اإليماف والتوحيد واإلخبلص في األعماؿ ، يأخذوف بأيديهم دعوة 

.. من َخَدـ ُخِدـ ، ومن أحسن ُيْحسن إليو ، ومن يعطي  ويوقفونهم على طريق الحق عزَّ وجلّ 
 يُعطى .

                     
 ما العمل بغير مواطأة القلب  !

ر وترجو من اهلل عزَّ وجلَّ الجناف ، كيف تتمنى الجنة أعمالكم عمالكم ، تعمل عمل أىل النا
من غير عمل أصحاب الجنة  ! . أرباب القلوب في الدنيا الذين عملوا بقلوبهم ال بجوارحهم 
فحسب . العمل بغير مواطأة القلب إيش يعمل  ! . المرائي يعمل بجوارحو ، والمخلص يعمل 

 بقلبو وجوارحو .. يعمل بقلبو قبل جوارحو .

                     
 عمل المؤمن وعمل المنافق

المؤمن حي والمنافق ميت ؛ والمؤمن يعمل هلل عزَّ وجلَّ ، والمنافق يعمل للخلق ويطلب 
منهم المدح والعطاء على عملو ، عمل المؤمن في ظاىره وباطنو ، في خلوتو وجلوتو ، في السراء 

عملو عند السراء فإذا جاءت الضراء ال عمل لو ، والضراء ، وعمل المنافق في جلوتو فحسب ، 
ال صحبة لو هلل عزَّ وجلَّ ، ال إيماف لو باهلل عزَّ وجلَّ وبرسلو وكتبو ، ال يذكر الحشر والنشر 

والحساب ، إسبلمو ليسلم رأسو ومالو في الدنيا ال ليسلم في اآلخرة من النار .. يصـو ويصلي 
 بل عنهم رجع إلى شغلو وكفره .ويقرأ العلم بحذاء الناس ، فإذا خ
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 ارفع بصرؾ عن عملك

يا غبلـ .. عليك باإلخبلص في األعماؿ ، ورفع بصرؾ عن عملك ، وطلِب العوض عليو من 
 الخلق .

                     
 َأْكِثْر أنهارؾ اليـو

أْكِثْر أنهارؾ وأجِر الماء فيها اليـو ال  يا من يريد الجنة .. شراؤىا وعمارتها اليـو ال غداً ،
 غدا .

                     
 تذكروا } يـو يعض الظالم على يديو {

يا قـو .. يـو القيامة تنقلب القلوب واألبصار ، يوـٌ تزؿ فيو األقداـ ، كلُّ واحد من المؤلفين 
... يَػَعضُّ  ، في ذلك اليـو : يقـو على قدـ إيمانو وتقواه ، ثبات األقداـ على قدر اإليماف 

[ كيف ظلم ، ويعض المفسد على يديو كيف أفسد ولم  27] الفرقاف :  الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِو ... 
 يصلح ، كيف أَبَق من مواله!! .

                     
 األعماؿ بخواتيمها

لحق عزَّ وجلَّ أف يصلح يا غبلـ .. ال تغتر بعمل فإف األعماؿ بخواتيمها . عليك بسؤاؿ ا
خاتمتك ويقبضك على أحب األعماؿ إليو .. إياؾ ثم إياؾ إذا تبت أف تنقض ثم ترجع إلى 

المعصية ، ال ترجع عن توبتك بقوؿ قائل .. ال توافق نفسك وىواؾ وطبعك وتخالف موالؾ عزَّ 
 وجّل .. إذا عصيت الحق عزَّ وجلَّ يخذلك وال ينصرؾ .

 وال تخذلنا بمعصيتك . اللهم انصرنا بطاعتك
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 أي الجهادين أشق  

 قد أخبرؾ اهلل عزَّ وجلَّ بجهادين : ظاىر وباطن :
فالباطن جهاد النفا والهوى والطبع والشيطاف ، والتوبة عن المعاصي والزالت والثبات عليها 

 ، وترؾ الشهوات المحرمات .
، ومقاساة سيوفهم ورماحهم  ولرسولو  -عزَّ وجلَّ -والظاىر جهاد الكفار المعاندين لو 

 وسهامهم ، يَػْقُتلوف ويُػْقَتلوف .
فالجهاد الباطن أصعب من الجهاد الظاىر ، ألنو الـز متكرر ، وكيف ال يكوف أصعب من 
الجهاد الظاىر وىو : قطع مألوفات النفا من المحرمات وىجرانها ، وامتثاؿ أوامر الشرع 

 واالنتهاء عن نهيو  ! .
 عزَّ وجلَّ في الجهادين حصلت لو المجازاة دنيا وآخرة  ، الجراحات في فمن امتثل أمر اهلل

جسد الشهيد كالفصد في يد أحدكم ال ألم لها عنده .. والموت في حق المجاىد لنفسو التائب 
 من ذنوبو ؛ كشرب العطشاف للماء البارد .

                     
 ماأكسلكم في الطاعة وأقواكم في المعصية!!

 ا قـو .. آمنوا بهذا القرآف ، واعملوا بو ، وأخلصوا في أعمالكم .. ال تراءواي
وال تنافقوا في أعمالكم ، وال تطلبوا الحمَد من الخلق واألعواَض عليها منهم .. آحاٌد أفراٌد 
من الخلق يؤمنوف بهذا القرآف يعملوف بو لوجو اهلل عزَّ وجلَّ ! .. ولهذا قّل المخلصوف وكثر 

فقوف .. ما أكسَلكم في طاعة اهلل عزَّ وجلَّ وأقواكم في طاعة عدوه وعدوكم الشيطاف الرجيم المنا
. !! 
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 كن صحيحاً تكن فصيحاً 

يا غبلـ .. كن صحيحاً تكن فصيحاً ؛ كن صحيحاً في الحكم تكن فصيحاً في العلم .. كن 
.  كل السبلمة في طاعة الحق عزَّ وجلَّ ، وىي امتثاؿ صحيحاً في السر تكن فصيحاً في العبلنية .

جميع ما أمر بو ، واالنتهاء عن جميع ما نهى عنو ، والصبر على جميع ما قضى بو .. من 
 استجاب هلل عزَّ وجلَّ أجابو .

                     
 يا قليل التدبير كن عوناً للفقير

َن الكسوة ، وأطيَب المنازؿ ، وأحسَن الوجوه إذا أحببت لنفسك : أطايَب األطعمة ، وأحس
، وكثرَة األمواؿ .. وأحببت ألخيك المسلم بالضد من ذلك .. فقد كذبت في دعواؾ كماؿ 

 اإليماف .
يا قليَل التدبير! لك جار فقير ، ولك أىل فقراء ، ولك ماؿ عليو زكاة ، ولك ربٌح : كل يـو 

اجتك إليو .. َفمنُعك لهم عن العطاء ىو الرضى بما ربٌح فوؽ ربح ، ومعك قدر يزيد على قدر ح
ىم فيو من الفقر .. ولكن إذا كاف نفسك وىواؾ وشيطانك وراءؾ ، فبل جـر ال يسهل عليك فعل 
الخير .. معك قوةُ حرص ، وكثرُة أمل ، وحب الدنيا ، وقلة تقوى وإيماف .. أنت مشرؾ بك 

 وبمالك وبالخلق ، وما عندؾ خير .
بُتو في الدنيا ، واشتد حرُصو عليها ، ونسَي الموت ولقاَء الحق عزَّ وجلَّ ، ولم من كثرت رغ

نْػَيا َنُموُت  يفرؽ بين الحبلؿ والحراـ .. فقد تشبو بالكفار الذين قالوا :  ... َما ِىَي ِإالَّ َحَياتُػَنا الدُّ
 .[ 24] الجاثية :  َوَنْحَيا َوَما يُػْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْىُر ... 
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 تصـو نهارؾ وتعصي ليلك!

يا قـو .. إيش ينفعكم الجوع والعطش بالنهار واإلفطار على الحراـ بالليل  ! .. تصوموف 
بالنهار وتعصوف بالليل .. يا أكلَة الحراـ أنتم تمنعوف نفوسكم شرب الماء بالنهار ثم تفطروف على 

 بالنهار ويفسق بالليل !! .دماء المسلمين .. ومنكم من يصـو 

                     
 ال تأكل وحدؾ!

يا غبلـ .. ُصم وإذا أفطرت واِس الفقراء بشيء من إفطارؾ .. ال تأكل وحدؾ ، فإف من أكل 
 وحده ولم يُطعم ُيخاؼ عليو من الفقر والكدية .

                     
 أتشبعوف وجيرانكم جياع  !

ف وجيرانكم جياع ، وتدَّعوف أنكم مؤمنوف !! .. ما صح إيمانكم . يكوف بين يا قـو .. تشبعو 
يدي أحدكم طعاـ كثير يفضل عنو وعن أىلو ، ويقف السائل على بابو ويُػَردُّ خائباً! . عن قريب 

 تبصر خيرؾ .. عن قريب تصير مثلو ، وتُػَردُّ كما رددتو مع القدرة على عطائو .

                     
 اجمع التواضع إلى العطاء

ويحك .. ىبل قمت وأخذت ما بين يديك وأعطيتو .. تجمع بين الحالين : التواضع في 
قيامك والعطاء من مالك .. واِس الخلق اليـو حتى يواسيك الحق عزَّ وجلَّ غداً برحمتو ، ارحم 

ى ىذا المقاـ من في األرض حتى يرحمك من في السماء .. ما دمت قائماً مع نفسك ال تصل إل
.. ما دمت توصل إليها حظوظها فأنت في قيدىا .. وفمها حقها وامنعها حظها ؛ بإيصاؿ الحق 

إليها بقاؤىا ، وإيصاؿ الحت إليها ىبلكها .. حقُّها ما ال بد من الطعاـ واللباس والشراب وموضع 
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مباح ال الحراـ .. تسكن فيو .. وحظها اللذات والشهوات . خذ حقها من يد الشرع .. أطعمها ال
 اقعد على باب الشرع وألزمها بخدمتو وقد أفلحت .

                     
 اقنْع ولن يفوتك رزؽ!

اقنع باليسير ووّطن نفسك عليو ، فإف جاء الكثير من يد السابقة والعلم كنت فيو ، إذا قنعت 
» ري رحمة اهلل عليو يقوؿ : باليسير ما تهلك نفسك ، وال يفوتها ما قسم لها . كاف الحسن البص

المؤمن يتقوَّت والمنافق يتمتع ، « . يكفي المؤمن ما يكفي العنيزة : كٌف من حشٍف وشربة ماء! 
 المؤمن يتقوَّت ألنو في الطريق ما وصل إلى المنػزؿ ، والمنافق ال منػزؿ لو ال مقصد لو .

بل نفع! ، أراكم ال تفرطوف في دنياكم ما أكثر تفريطكم في األياـ والشهور  ! ، تقطعوف األعمار ب
 وتفرطوف في أديانكم ، اعكسوا تصيبوا ، الدنيا ما بقيت على أحد ، وىكذا ال تبقى عليكم .

                     
 أمعكم توقيع بالحياة  !

 يا قـو .. أمعكم توقيع من الحق عزَّ وجلَّ بالحياة  ! . ما أقل تدبيركم! ، من يعمر دنيا غيره
بخراب آخرتو يجمع الدنيا لغيره بتفرؽ دينو ، ويوقع بينو وبين الحق عزَّ وجلَّ وسخطو عليو لرضا 
مخلوؽ مثلو ، لو علم وتيقن أنو ميت عن قريب ، حاضر بين يدي الحق عزَّ وجلَّ ، وأنو محاسب 

 عن جميع تصرفاتو ألقصر عن كثير من أعمالو ..
تهوف ، يا غائبين عن الخير ، مشغولين بالدنيا ، عن ُأحذركم وأنهاكم ، وال تحذروف وال تن

قريب تشب عليكم الدنيا تخنقكم وال ينفعكم ما جمعتموه من يدىا ، وال ما تلذذتم بها ، بل 
 يكوف جميع ذلك وباالً عليكم .
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 للكلمات أخوات .. فاحذر!

ات إذا كلمك واحد منهم كلمة ثم أجبتو يا غبلـ .. عليك باالحتماؿ وقطع الشر ، للكلم
 عنها جاءت أخواتها ، ثم يحضر الشر بينكما! .

                     
 الدعاة الهداة قليلوف

آحاٌد أفراٌد من الخلق يؤىلوف لدعوة الخلق إلى باب الحق عزَّ وجلَّ ، وىم حجة عليهم إف 
 لمنافقين أعداء دين اهلل عزَّ وجّل .لم يقبلوا منهم ، ىم نعمة على المؤمنين نقمة على ا

                     
 ال تسمنوا نفوسكم فتأكلكم

ال تسمنوا نفوسكم فإنها تأكلكم ؛ كمن يأخذ كلباً ضارياً فيربيو ويسمنو ، ويخلو معو ، فبل 
جـر يأكلو. ال تطلقوا أعنة النفوس ، وتحدوا سكاكينها ، فإنها ترميكم في أودية الهبلؾ 

 دعكم ، اقطعوا موادىا وال تطلقوىا في شهواتها .وتخ

                     
 نفوسكم تدعي اإللهية

يا قـو .. نفوسكم تدعي اإللهية وما عندكم خبر ، ألنها تتجبر على الحق عزَّ وجلَّ ، وتريد 
من  غير ما يريد .. وإذا جاءت أقضيُتو ال توافق وال تصبر ، بل تعارض وتنازع! ، ما عندىا

 االستسبلـ خبر ، قد قنعت باسم اإلسبلـ ، وىذا ال ينفعها .

                     
 

 



057 

 

 

 يا غبلـ .. الزـِ الخوؼ

يا غبلـ .. الـز الخوؼ ، وال تأمن حتى تلقى ربك عزَّ وجّل .. ويوضع توقيع األماف في 
 يديك ، حينئذ ينبغي لك أف تأمن ..

قربو وأدناه ، وكلما غلب عليو الخوؼ ألقى عليو ما يزيل الحق عزَّ وجلَّ إذا اصطفى عبداً 
 ذلك وُيَسكمُن قلبو .

                     
 ويحك يا جاىل!

ويحك يا جاىل ، تعرض عن الحق عزَّ وجلَّ ، وتخلميو وراء ظهرؾ ، وتشتغل بخدمة الخلق !! 
. 

                     
 إلى متى تشتغل بالدنيا والخلق  !

واصلوف الضياء بالظبلـ في الكد على النفوس التي ىي عدوتكم ، وتُرضوف أزواجكم بسخط ت
 ربكم عزَّ وجلَّ ، كثير من الخلق يقدموف رضا أزواجهم وأوالدىم على رضا الحق عزَّ وجلَّ .

إنني أرى حركاتك وسكناتك وكلَّ ىمك لنفسك وزوجتك وولدؾ ، وما عندؾ من الحق عزَّ 
 !! . وجلَّ خبر

 في فَِتيِتَك زجاج ُمَكسَّر!

ويحك! في فَتيتك زجاج مكسر وأنت تأكلو وال تعلم بو ؛ لقوة شرىك ، وشدة حرصك! . 
 بعد ساعة تقطع معدتك وتهلك ، كل ببلئك لبعدؾ عن موالؾ عزَّ وجلَّ واختيارؾ لغيره .
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 ال تؤذ أحداً إال أف تؤمر

ال تؤذي أحداً ، وأف تكوف نيتك صالحة لكل أحد ، إال من أمرؾ يا غبلـ .. اجهد أنك 
 الشرع بأذيتو ، فأذيتك لو عبادة .

                     
 يا أىل ىذه البلدة!

يا أىل ىذه البلدة! قد كثر النفاؽ فيكم وقّل اإلخبلص ، وقد كثرت األقواؿ ببل أعماؿ ، 
محجة ، القوؿ ببل عمل كدار ببل باب وال مرافق ،   قوؿ ببل عمل ال يسوى شيئاً ، بل ىو حجة ال

كنٌز ال يُنفق منو ، ىو مجرد دعوى ببل بينة ، صورة ببل روح ، صنٌم ال يداِف لو وال رجبلف وال 
بطش! . معظم أعمالكم كجسد ببل روح؛ الروح ىو اإلخبلص والتوحيد والثبات على كتاب اهلل 

 عكسوا تصيبوا.، ال تغفلوا ا عزَّ وجلَّ وسنة رسولو 

                     
 ال تحقروا أحداً من المسلمين!

ال تحقروا أحداً من المسلمين! فإف أسرار الحق عزَّ وجلَّ مبلورة فيهم ، تواضعوا في أنفسكم 
 وال تتكبروا على عباد اهلل عزَّ وجّل .
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 ماىذا االغترار العظيم  !

غفبلتكم! ما أنتم إال في غفلة عظيمة ؛ كأنكم حوسبتم .. وعبرتم الصراط .. تنبهوا من 
ورأيتم منازلكم في الجنة .. ما ىذا االغترار العظيم  ! . كل واحد منكم قد عصى اهلل عزَّ وجلَّ 
معاصي كثيرة ، وىو ال يتفكر فيها وال يتوب منها ، ويظن أنها قد ُنسيت! . ىي مكتوبة في 

 ريخ أوقاتها ، يحاسب ويعاقب على القليل والكثير منها .صحائفكم بتوا
 استيقظوا يا غفل! انتبهوا يا نياـ! تعرَّضوا لرحمة اهلل عزَّ وجّل .

                     
 من مفاسد الحرص

ويحك .. الرزؽ مقسـو ال يزيد وال ينقص ، وال يتقدـ وال يتأخر ، أنت شاٌؾ في ضماف الحق 
يٌص على طلب ما لم يقسم لك ، حرصك قد منعك من الحضور عند العلماء عزَّ وجلَّ ، حر 

 ومشاىد الخير ، تخاؼ أف تنقص أرباحك وأف يقل زبونك !! .

                     
 إلهك َمْن ِخْفَتو ورجوَتو

ويحك! من أطعمك وأنت طفل في بطن أمك  ! . أنت معتمد عليك وعلى الخلق وعلى دنانيرؾ 
وعلى بيعك وشرائك ، وعلى سلطاف بلدؾ! . كل من اعتمدت عليو فهو إلهك ، ودراىمك ، 

وكل من خفتو ورجوتو فهو إلهك ، كل من رأيتو في الضر والنفع ولم تَر أف الحق عزَّ وجلَّ يجري 
 ذلك على يديو فهو إلهك .

عن قليل ترى خبرؾ ، يأخذ الحق عزَّ وجلَّ منك سمعك وبصرؾ وبطشك ومالك وجميع ما 
اعتمدت عليو دونو ، ويقطع بينك وبين الخلق ، ويُقسمي قلوبهم عليك ، ويقبض أيديهم عنك ، 
ويعزلك عن شغلك ، ويغلق األبواب في وجهك ، يرددؾ من باب إلى باب وال يعطيك لقمة وال 

 ذرة ، وإذا دعوتو فبل يجيبك .
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 ستعانِتك بها على معاصيو!! .كل ذلك لشركك بو واعتمادؾ على غيره ، وطلبك نَِعَمُو من غيره وا
ىذا قد رأيتو جرى على كثير من ىذا الجنا ، وىو األغلب في العاصين ، ومنهم من يتدارؾ 

 األمر بالتوبة ، فيقبل الحق عزَّ وجلَّ توبتو ، وينظر إليو بالرحمة ، ويعاملو بالكـر واللطف .
 اد .. ما منكم إال من يحتاج إلى توبة .يا خلق اهلل توبوا! يا علماء يا فقراء يا زُىَّاد يا ُعبَّ 

                     
 يا غبلـ! طهمر قلبك

يا غبلـ .. احذر أف يرى الحق عزَّ وجلَّ في قلبك غيره فتنتهك ، احذر أف يرى في قلبك 
 خوَؼ غيره أو رجاء غيره أو حَب غيره . طهروا قلوبكم من غيره ال تروا الضر والنفع إال منو .

                     
 من عرؼ اهلل دؿَّ عليو

من كملت معرفتو هلل عزَّ وجلَّ صار داالً عليو ، يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا 
 ، ويعطى القوة حتى يهـز إبليا وجنده ، يأخذ الخلق من أيديهم .

                     
 ال تعتزؿ بزىد مع جهل!

هلو تقدـ واسمع ما أقوؿ : يا زىاَد األرض تقدموا ، قد قعدتم في يا من اعتزؿ بزىده مع ج
 خلواتكم من غير أصل ، ما وقعتم بشيء ، تقدموا والقطوا ثمار الِحَكِم رحمكم اهلل .
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 من نظر النعمة شكر المنعم

، ثم أعطاكم العوافي  يا قـو .. قد غذاكم بنعمو وأنتم في بطوف أمهاتكم وبعد خروجكم منها
، إذا رأيتم النعم منو ، زالت  والقوى والبطش ، ورزقكم طاعتو وجعلكم مسلمين متبعين لنبيو 

 محبة الخلق من قلوبكم .

                     
 ويحك .. خلوتك ببل معنى!

ويحك .. تقعد في صومعتك وقلبك في بيوت الخلق منتظر لمجيئهم وىداياىم ، ضاع 
وجعلت لك الصورة ببل معنى .. إذا لم يكن لك باطن صحيح وقلب خاؿ عما سوى الحق  زمانك

 عزَّ وجلَّ وإال فمجرد الخلوة ال ينفعك .

                     
 اخرج كالشعرة من العجين!

من أراد الفبلح فليبذؿ نفسو ومالو للحق عزَّ وجلَّ ، ويخرج بقلبو من الخلق والدنيا كخروج 
 من العجين واللبن .الشعرة 

                     
 ِعِت الناَس بحالك قبل قالك!

عت الناس بعلمك وكبلمك ، يا واعظاً عت الناس » أنو كاف يقوؿ :  عن الحسن البصري 
 « .بصفاء سرؾ وتقوى قلبك ، وال تعظهم بتحسين عبلنيتك مع قبح سريرتك 
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 سع األوائل  !أال يسعكم ما و 

أما تستحوف .. يصف الحق عزَّ وجلَّ نفسو بصفات يرضاىا لو تتأولونها وتردونها عليو   ما 
وسعكم ما وسع من تقدمكم من الصحابة والتابعين ، ربنا عزَّ وجلَّ على العرش كما قاؿ من غير 

 تشبيو وال تعطيل وال تجسيم .
 اللهم ارزقنا ووقفنا وجنبنا االبتداع .

                     
 كيف ُأخرج الدنيا من قلبي  !

سأؿ سائل : كيف ُأخرج حب الدنيا من قلبي   فقاؿ : انظر إلى تقلبها بأربابها وأبنائها ،  
كيف تحتاؿ عليهم وتتلهى بهم ، وتُػَعدميهم خلفها ، ثم ترقيهم من درجة إلى درجة حتى تعليهم 

وزىا وعجائبها ، فبينما ىم فرحوف بعلوىم وتمكنهم على الخلق وتمكنهم من رقابهم ، وتظهر كن
وطيبة عيشهم وخدمتها لهم ، إذا أخذتهم وقيدتهم وغرتهم ، ورمت بهم من ذلك العلو على 

رؤوسهم ، فتقطعوا وتمزقوا وُأىلكوا ، وىي واقفة تضحك بهم ، وإبليا إلى جنبها يضحك معها 
. 

إلى يـو القيامة ، بذلك  اء ، من لدف آدـ ىذا فعلها بكثير من السبلطين والملوؾ واألغني
، تقدـ ثم تؤخر ، تغني ثم تفقر ، تدني ثم تذبح . والنادر منهم من يسلم منها ،  ترفع ثم تضع

ويغلبها وال تغلبو ، ويُعاف عليها ويسلم من شرىا ، وىم آحاد وأفراد . إنما يسلم من شرىا من 
 عرفها واشتد حذره منها ومن حيلها .

ل .. إف نظرت بعيني قلبك إلى عيوبها قدرت على إخراجها منو ، وإف نظرت إليها يا سائ
بعيني رأسك اشتغلت بزينتها عن عيوبها ، ولم تقدر على إخراجها من قلبك والزىد فيها ، وتقتلك  
 كما قتلت غيرؾ!! . جاىد نفسك حتى تطمئن ، فإذا اطمأنت عرفت عيوب الدنيا وزىدت فيها .
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 تبرأ من النفاؽ!

المنافق إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خاف . من بريء من ىذه الخصاؿ 
 فقد بريء من النفاؽ . التي ذكرىا النبي 

ىذه الخصاؿ ىي المحك والفرؽ بين المؤمن والمنافق ، خذ ىذا المحك وىذه المرآة 
 من أو منافق .وأبصر بها وجو قلبك .. انظر ىل أنت مؤ 

                     
 اجعل دنياؾ آخرة

كل الدنيا فتنة ومشغلة إال ما ُأخذ بنية صالحة لآلخرة ، إذا صلحت النية في التصرؼ في 
 الدنيا صارت آخرة .

                     
 قيدوا النعم بالشكر

 يئاف :قيدوا نعم الحق عزَّ وجلَّ بشكره .. الشكر للحق عزَّ وجلَّ ش
 األوؿ : االستعانة بالنعم على الطاعات والمواساة للفقراء منها .

 والثاني : االعتراؼ بها للمنعم بها والشكر لمنػزلها وىو الحق عزَّ وجّل .
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 كل ما شغلك عن اهلل شؤـٌ 

فهو عليك مشؤـو ..  عن بعضهم رحمة اهلل عليو أنو قاؿ : كل ما يشغلك عن اهلل عزَّ وجلَّ 
 إذا شغلتك نَِعُمو عنو فهي عليك مشؤومة .

                     
 يا من لو ألف معبود!

قلبك ال يوافق لسانك ، فعلك ال يوافق قولك ، قل اهلل أكبر ألف مرة بقلبك ومرة بلسانك ، 
زَّ وجلَّ من جميع ما أنت ما تستحي أف تقوؿ ال إلو إال اهلل ولك ألف معبود غيره! . تب إلى اهلل ع

 فيو .
وأنت يا من يعلمم العلم وقد قنع منو باالسم دوف العمل ، إيش ينفعك إذا قلت : أنا عالم ، 

 فقد كذبت ، كيف ترضى لنفسك أنك تأمر غيرؾ بما ال تعملو أنت!

                     
 ويحك .. تأمر بالتوحيد وتشرؾ!

نت تكذب ، تأمرىم بالتوحيد وأنت مشرؾ ، تأمرىم ويحك .. تأمر الناس بالصدؽ وأ
باإلخبلص وأنت مراء منافق ، تأمرىم بترؾ المعاصي وأنت ترتكبها ، قد ارتفع الحياء من عينيك ، 

رواه أحمد والترمذي وقاؿ -« اْلَحَياُء ِمَن اإِليَماِف : »  لو كاف لك إيماف الستحييت، قاؿ النبي 
 . -: حسن صحيح

وال إيقاف لك وال أمانة ، خنت العلم فذىبت أمانتك ، وُكتبت عند اهلل خواناً ، ال إيماف لك 
 ال أعرؼ لك دواء إال التوبة والثبات عليها .
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 ال تتعود البطالة والكسل!

ال تتعود البطالة والكسل عن طاعة الحق عزَّ وجلَّ فإنو يبتليك عقوبة .. إلى متى تشتغل 
 ك وأىلك عن الحق عزَّ وجّل  ! .بنفس

                     
 عليك بالقناعة فإنها طوؽ النجاة

َعّلْم أوالدؾ الصنائع وتفرغ لعبادة اهلل عزَّ وجلَّ ، فإف األىل والولد ال يغنوف عنك من اهلل 
موالكم عزَّ شيئاً ، ألـز نفسك وأىلك وولدؾ القناعة بما ال بد لك منو ، وتفرَّغ أنت وىم لطاعة 

وجلَّ ، فإف كاف لكم في الغيب سعة الرزؽ فهي تأتي في وقتها المقدر عند اهلل ، تراىا من الحق 
عزَّ وجلَّ ، وتتخلص من الشرؾ بالخلق ، وإف لم يكن لك عند القدر ذلك فعندؾ غنى عن جميع 

 األشياء بزىدؾ وقناعتك .

                     
 بو نسبو!من بطأ بو عملو لم يسرع 

الرياء والنفاؽ والمعاصي سبب الفقر والذؿ والطرد من باب الحق عزَّ وجلَّ ، المرائي المنافق 
يأخذ الدنيا بدينو وتزييو بزي الصالحين من غير أىلية فيو ، يتكلم بكبلمهم ويتلبا بثيابهم وال 

 يعمل مثل عملهم ، يدعي النسب إليهم وليا ىو من نسبهم .
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 ما البينة على دعواؾ  !

 قولك : ال إلو إال اهلل دعوى ، وتوكلك عليو وثقتك بو وإعراض قلبك عن غيره بينة .
يا كذابين اصدقوا ، يا ىاربين من موالىم ارجعوا ، اقصدوا بقلوبكم باب الحق عزَّ وجلَّ 

 وصالحوه واعتذروا إليو .

                     
 ابك على نفسك!يا غبلـ .. 

 يا غبلـ .. ما تستحي  ! ابك على نفسك فإنك قد ُحرمت الصواب والتوفيق ،
 ما تستحي! تكوف اليـو طائعاً وغداً عاصياً ، اليـو مخلصاً وغداً مشركاً .

                     
 ذنوبكم مزدحمة .. والعاقبة مبهمة!

م قبل أف يُبكى عليكم ، لكم ذنوب يا قـو .. أنتم عن قريب موتى .. ابكوا على أنفسك
مزدحمة على عاقبة مبهمة ، قلوبكم مرضى بحب الدنيا والحرص عليها ، داووىا بالزىد والترؾ 
واإلقباؿ على الحق عزَّ وجلَّ ، سبلمة الدين رأس الماؿ ، واألعماؿ الصالحة ىي األرباح ، اتركوا 

يفرح بشيء حبللو حساب وحرامو عقاب ..  الطلب لما يطغيكم واقنعوا بما يكفيكم .. العاقل ال
 أكثركم قد نسوا العقاب والحساب !! .

                     
 اصحب أرباب القلوب يكن لك قلب

يا غبلـ .. اصحب أرباب القلوب حتى يصير لك قلب .. ال بد لك من شيخ حكيم عامل 
 بحكم اهلل عزَّ وجلَّ يهذبك ويعلمك وينصحك .
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 يا من باع كل شيء!

يا من باع كل شيء ببل شيء ، واشترى ال شيء بكل شيء ، قد اشتريت الدنيا باآلخرة وبعت 
اآلخرة بالدنيا ، أنت ىوس في ىوس ، عدـ في عدـ ، جهل في جهل ، تأكل كما تأكل األنعاـ 

 فعل !! .من غير تفتيش وال احتساب وال سؤاؿ .. من غير نية من غير أمر من غير 

 القلب يصدأ وجبلؤه الورع

القلب يصدأ .. فإف تداركو صاحبو وإال انتقل إلى السواد ؛ يْسودُّ لبعده عن النور ، يْسودُّ 
لحبو الدنيا والتحويز عليها من غير ورع ، ألف من تمكن من قلبو حب الدنيا زاؿ ورعو فيجمعها 

 من ربو عزَّ وجلَّ ومراقبتو . من حبلؿ وحراـ ، يزوؿ تمييزه في جمعو ، يزوؿ حياؤه

                     
 يا قـو .. اللساف غبلـ القلب

يا قـو .. راقبوا ربكم عزَّ وجلَّ في خلواتكم وجلواتكم ، اجعلوه نصب أعينكم حتى كأنكم 
 لو .ترونو فهو يراكم . من كاف ذاكراً اهلل عزَّ وجلَّ بقلبو فهو الذاكر .. اللساف غبلـ القلب وتبع 

                     
 المواعت حياة القلوب

 داـو على سماع المواعت .. فإف القلب إذا غاب عن المواعت عمي.

                     
 حقيقة التوبة .. تعظيم أمر اهلل

حقيقة التوبة تعظيم أمر الحق عزَّ وجلَّ ، في جميع األحواؿ ، ولهذا قاؿ بعضهم رحمة اهلل 
لخير كلو في كلمتين : التعظيم ألمر اهلل عزَّ وجلَّ ، والشفقة على خلقو ، كل من ال يعلم عليو : ا

 أمر اهلل عزَّ وجلَّ ، وال يشفق على خلق اهلل ؛ فهو بعيد من اهلل .
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 ضاع عمركم في أكلوا وأكلنا .. !!

ولبسنا ، وجمعوا وجمعنا! . من أراد  ضاع عمركم في أكلوا وأكلنا ، وشربوا وشربنا ، ولبسوا
الفبلح فْليصبمر نفسو عن المحرمات والشبهات والشهوات ، ويصبر على أداء أمر اهلل عزَّ وجلَّ 

 واالنتهاء عن نهيو والموافقة لقدره .

                     
 التوبة .. والدة جديدة

لب دولة نفسك وىواؾ وشيطانك توبوا بقلوبكم ثم بألسنتكم .. التوبة قلب دولة .. تق
وأقرانك السوء ، إذا تبت قلبت سمعك وبصرؾ ولسانك من كدر الحراـ والشبهة ، وتتورع في 

معيشتك وبيعك وشرائك ، وتجعل كل ىمك موالؾ عزَّ وجلَّ ، تزيل العادة وتترؾ مكانها العبادة ، 
وباطنك بربك عزَّ وجلَّ  تزيل المعصية وتترؾ مكانها الطاعة ، فحينئذ يكوف ظاىرؾ محفوظاً 

مشغوالً ، فإذا تّم لك ىذا .. فلو جاءت إليك الدنيا بحذافيرىا ومكنتك منها ، وتبعك الخلق 
 بأجمعهم .. لم يضرؾ ذلك .

                     
 من ال ينفعك لحظُو ال ينفعك وعظو

ثم علمم غيرؾ ، إذا  العلم ُجعل للعمل ال لمجرد الحفت وإيراده على الخلق ، تعلَّم واعمل
علمت ثم عملت تكلم العلم عنك ، وإف سكَت تكلَم بلساف العمل أكثر مما يتكلم بلساف العلم 

 . ولهذا قاؿ بعضهم رحمة اهلل عليو : من ال ينفعك لحظو ال ينفعك وعظو .

                     
 يا منافق .. عملك قشر ال لب فيو !

ر ال لب فيو ؛ خشبة ممدودة ، جسد ببل روح ، صورة ببل معنى كل عمل ال إخبلص فيو فهو قش
 . وىذا عمل المنافقين .
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 ويحك .. أنت مستظل بشجرة الغفلة !!

ويحك .. قد خرست!! .. استغث إلى الحق عزَّ وجلَّ ، ارجع إليو بأقداـ الندـ واالعتذار 
ي عاقبة ما أنت فيو حتى يخلصك من أيدي أعدائك ، وينجيك من لجة بحر ىبلكك ، تفكر ف

وقد سهل عليك تركو ، أنت مستظل بشجرة الغفلة .. اخرج من ظلها وقد رأيت ضوء الشما 
وقد عرفت الطريق .. شجرة الغفلة تربى بماء الجهل ، وشجرة اليقظة والمعرفة تربى بماء الفكر ، 

 وشجرة التوبة تربى بماء الندامة ، وشجرة المحبة تربى بماء الموافقة .

                     
 جاوزت سن األربعين ..  يا نفا ىبل ترعوين  !

يا غبلـ .. قد كاف لك بعض العذر ، أنت صبي وشاب إلى اآلف ، قد قاربت األربعين أو قد 
جاوزتها وأنت تلعب بما يلعب الصغار ، احذر من مخالطة الجهاؿ .. اصحب الشيوخ المتقين ، 

م ناحية عن القـو ، فمن جاء منهم إليك فكن بو كالطبيب لهم واىرب من الشباب الجاىلين ، ق
 ؛ كن للخلق كاألب الشفيق على أوالده ، أكثْر من طاعة اهلل عزَّ وجلَّ فإف طاعتو ذكره .

                     
 المؤمن وقَّاٌؼ عند حدود اهلل

كبلمو وأكلو ولبسو المؤمن مطيع لربو عزَّ وجلَّ موافق لو صابر معو ، يقف عند حظوظو و 
 وجميع تصرفاتو، والمنافق ال يبالي بهذه األشياء في جميع أحوالو .

                     
 اخلعوا ثياب الحرص يا أدعياء الزىد

يا مدعين الزىد بأقوالكم وأفعالكم .. قد تلبستم بثياب الزىاد وبواطنكم مؤلى رغبة وحسرة 
ب وأظهرتم الرغبة التي في قلوبكم ، لقد كاف يكوف أحب على الدنيا!! . لو خلعتم ىذه الثيا
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إليكم وأبعد لكم من النفاؽ . الصادؽ في زىده تجيء إليو أقسامو ويتناولها .. فلبا ظاىره بها 
 وقلبو مملوء من الزىد فيها وفي غيرىا .

                     
 الجاىل بالعلم مستغٍن برأيو وىواه!

برأيو قابٌل كبلـَ نفِسو وىواه وشيطانو ، فهو عبد إبليا تابع لو قد  كل جاىل بالعلم مستغنٍ 
!!. يا جهاالً ويا منافقين ؛ ما أظلَم قلوَبكم! .. وما أنتَن روائَحكم! .. وما أكثَر لقلقَة  جعلو شيخو

 ألسنتكم! . توبوا من جميع ما أنتم فيو .

                     
 ُكْن عمبلً ببل كبلـ

.. اىجر الكبلـ عن الخلق ما دمت قائماً مع نفسك وىواؾ .. كن عمبلً ببل كبلـ ، يا غبلـ 
 إخبلصاً ببل رياء ، توحيداً ببل شرؾ ، خموالً ببل ذكر .

                     
 حذاِر أف يقعد قلبك خلفك!

يا غبلـ .. ارجع إلى ربك بقلبك قبل أف يقعد خلفك ، قد قنعت من أحواؿ الصالحين 
 كبلـ فيها والتمني لها .. كالقابض على الماء يفتح يده فبل يرى فيها شيئاً .بال

                     
 التمني وادي الُحْمق

ويحك .. التمني وادي الحمق  ! .. تعمل أعماؿ أىل الشر وتتمنى درجات أىل الخير ؛ من 
 ي اعتدالهما .غلب رجاؤه خوفو تزندؽ ، ومن غلب خوفُو رجاءه قنط ، والسبلمة ف

                     
 يا من يشكو إلى الخلق مصائبو  !
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يا من يشكو إلى الخلق مصائبو! .. إيش ينفعك شكواؾ إلى الخلق  ! .. ال ينفعونك وال 
يضرونك ، وإذا اعتمدت عليهم وأشركت في باب الحق عزَّ وجلَّ يبعدونك ، وفي سخطو 

جاىل تدعي العلم ، من جملة جهلك طلبك الدنيا من غير يوقعونك ، وعنو يحجبونك ، أنت يا 
 ربك عزَّ وجلَّ ، تطلب الخبلص من الشدائد بشكواؾ إلى الخلق .

                     
 ال تصحب نفسك قبل أف تتعلم

ويحك .. إذا كاف الكلب الشره يتعلم حفت الصيد ويترؾ شرىو وطبعو ، وىذا الطائر أيضاً 
بعو ، ويترؾ ما كاف عليو من أكل الصيود التي ُتجعل لو ، فنفسك أولى بالتعليم بالتعليم يخالف ط

.. علممها وفهممها حتى ال تأكل دينك وتمزقك وتخوف في أمانات الحق عزَّ وجلَّ المودعة عندىا 
، دين المؤمن عنده لحمو ودمو .. ال تصحبها قبل تعليمك لها .. إذا تعلمْت وفهمْت واطمأنْت 

استصحبها أينما توجهَت .. ال تفارقها في جميع األحواؿ . إذا اطمأنت صارت حليمة حينئذ 
 عالمة راضية بما يأتيها القدر بو من األقساـ .

 صاحْب موالؾ بأدب التسليم

الحق عزَّ وجلَّ ال ُيصحب مع االعتراض والمنازعة ، وإنما ُيصحب مع حسن األدب وسكوف 
مة ، كل من وافق القدر دامت لو الصحبة مع الحق عزَّ وجلَّ ، الظاىر والباطن والموافقة الدائ

 العارؼ باهلل العالم بو قائم معو ال مع غيره ، موافق لو ال لغيره ، حي بو ميت مع غيره .

                     
 يا غبلـ .. تكلم أو اسكت بنية صالحة!

ت بنية صالحة ، كل من لم يا غبلـ .. إذا تكلمت فتكلم بنية صالحة ، وإذا سكت فاسك
 يقدـ النية قبل العمل فبل عمل لو .
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 من أنت يا ابن آدـ  !

من أنت يا ابن آدـ  ! .. أنت مخلوؽ من ماء مهين .. تواضع لربك عزَّ وجلَّ وذؿ لو .. إذا 
 لم يكن تقوى فلست بكريم عند اهلل عزَّ وجلَّ وال عند عباده الصالحين .

                     
 يا قـو عليكم رقباء !!

يا قـو .. عليكم رقباء ، أنتم في توكيل الحق عزَّ وجلَّ وما عندكم خبر ، كونوا عقبلء ، 
افتحوا أعين قلوبكم ، إذا حضر أحدَكم في بيتو جماعٌة فبل يكن مبتدئاً بالكبلـ ، بل يكوف كبلمو 

لتوحيد فرض ، وطلب الحبلؿ فرض ، وطلب ما ال بد منو من جواباً ، وال يسأؿ عما ال يعنيو ، ا
العلم فرض ، واإلخبلص في العمل فرض ، وترؾ العوض على العمل فرض . اىرب من الفاسقين 

 والمنافقين ، والتحق بالصالحين والصديقين .

                     
 التوبة عرس اإليماف

ى دواء وتركها داء ، توبوا فإف التوبة دواء والذنوب يا قـو .. توبوا من ترككم التقوى ، التقو 
داء .. التوبة عرس اإليماف ، والمواظبة على مجالا الذكر وطاعة الحق عزَّ وجلَّ شفاء .. ، توبوا 
 بلساف اإليماف وقد جاءكم الفبلح .. تكلموا بلساف التوحيد واإلخبلص وقد جاءكم الفبلح .

                     
  وال تكذب!كن عاقبلً 

كن عاقبلً وال تكذب .. تقوؿ : أنا خائف من اهلل عزَّ وجلَّ ، وأنت تخاؼ من غيره .. العاقل ال 
يخاؼ لومة الئم في جانب اهلل عزَّ وجلَّ ، ىو أصم عن كبلـ غير اهلل عزَّ وجّل . الخلق كلهم 

هم . العلماء بالشرع وحقائق عنده عجزة مرضى فقراء ، ىذا وأمثالو ىم العلماء ، الذين يُنتفع بعلم
ـْ إليهم حتى يجبروا كسرؾ .  اإلسبلـ ىم أطباء .. يا من قد انكسر ديُنو َتقدَّ
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 ال يعرؼ الرياء إال المخلصوف

ال يعرؼ الرياء إال المخلصوف ..  كانوا فيو وتخلصوا منو . ىو عقبة في طريق القـو ال بد 
 اؽ من جملة سهاـ الشيطاف التي يرمي بها القلوب .لهم من العبور عليها ؛ الرياء والعجب والنف

اقبلوا من المشايخ وتعلموا منهم السير في الطريق الموصل إلى الحق عزَّ وجلَّ ، فإنو طريق 
قد سلكوه ، سلوىم عن آفات النفوس واألىوية والطباع ؛ فإنهم قد قاسوا آفاتهم ، وعرفوا 

 غوائلهم .

                     
 ـ من سهاـ النفا!ال تنهز 

ال تغتر بنفخ الشيطاف فيك ، وال تنهـز من سهاـ النفا ، فإنها ترميك بسهامو ، فإنو ال يقدر 
 عليك إال بطريقها .

                     
 شيطاف الجن يتوسل بالنفا

شيطاف الجن ال يقدر عليك إال بشيطاف اإلنا ، وىي : النفا واألقراف السوء . استغث 
 زَّ وجلَّ واستعن بو على ىؤالء األعداء فإنو يغيثك .باهلل ع

 يا غبلـ .. اعرض عن المنافقين

يا غبلـ .. أعرض عن المنافقين المتعرضين لمقت اهلل عزَّ وجلَّ ، كن عاقبلً وال تقرب أىل 
ؾ الزماف فإنهم ذئاب عليهم ثياب ، خذ مرآة الفكر وانظر فيها ، واسأِؿ اهللَ عزَّ وجلَّ أف يبصمر 

 بك وبهم .
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 عليك باإليماف واليقين!

 يا غبلـ .. تحتاج إلى إيماف ُيسيمرؾ في طريق الحق عزَّ وجلَّ ، وإلى إيقاف يثبتك فيها .

                     
 امنع نفسك الشهواِت تُػْقَبل

ماً طاىراً ال يكوف نجساً ، الشهوات واللذات وأطعمها طعا -يقصد النفا-يا غبلـ .. امنعها 
 الطاىر الحبلؿ ، والحراـ النجا .. غذىا من الحبلؿ حتى ال تبطر وتشمخ وتسيء األدب .

                     
 ذىب لبُّ علمك وبقي قشُره!

يا من يدعي العلم ويطلب الدنيا من أبنائها ويذؿ لهم ، قد أضلك اهلل على علم ، ذىبت 
 وبقي قشره !! . بركة علمك ، ذىب لبو

وأنت يا من يدعي العبادة وقلبو يعبد الخلق ويخافهم ويرجوىم ، ظاىر عبادتك هلل عزَّ وجلَّ 
وباطنها للخلق ، كل طلبك وىمك لما بأيديهم من الدراىم والدينار والحطاـ ، ترجو حمدىم 

ادعك وثناءىم ، وتخاؼ ذمهم وإعراضهم ، تخاؼ منعهم وترجو عطاءىم بكثرة تماديك وتخ
 ولين كبلمك على أبوابهم !! .
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 ويلك .. يا عابد الخلق!

يَػْعَلُم َخائَِنَة  ويلك .. أنت مشرؾ منافق ىراء مداخل ، ويلك على من تتبهرج ، على من 
 [. 19] غافر :  اأَلْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُُّدوُر 

 أكبر .. وأنت تكذب في قولك ، الخلق في قلبك ويلك .. تقف في الصبلة وتقوؿ : اهلل
أكبر من اهلل عزَّ وجلَّ ، تب إلى اهلل عزَّ وجلَّ وال تعمل حسنة لغيره .. كن ممن يريد وجهو ، أعط 

 الربوبية حقها ، ال تعمل للحمد والثناء ، ال للعطاء وال للمنع .

                     
 قلمْل حرصك .. قصمر أملك!

.. رزقك ال يزيد وال ينقص ، ما قد ُقضي عليك من الخير والشر ال بد من مجيئو ،  ويحك
فبل تشتغل بشيء قد ُفرَِغ منو واشتغل بطاعتو ؛ قلل حرصك وقصر أملك ، واجعل الموت نصب 

 عينيك وقد أفلحت ، عليك بموافقة الشرع في جميع أحوالك .

                     
 جدد إسبلمك يا ىذا!

رجع إلى اهلل عزَّ وجلَّ بتجديد اإلسبلـ وحسن التوبة واإلخبلص فيها ، قبل أف يجيء الموت ا
فيغلق الباب في وجهك فبل تقدر على الدخوؿ إلى باب التوبة ، ارجع إليو بأقداـ قلبك حتى ال 
يغلق في وجهك باب فضلو ، ويكلك إلى نفسك وحولك وقوتك ومالك ، وال يبارؾ لك في 

 ت فيو .جميع ما أن
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 أما تستحي  !

ويحك .. ما تستحي منو عزَّ وجلَّ ، وقد جعلت ديناَرؾ ربَّك ودرىَمَك ىمَّك ، ونسيتو 
 بالكلية   عن قريب ترى خبرؾ! .

                     
 اجعل دكانك لعيالك وقلبك لربك

ر الشرع ، ويكوف قلبك متوكبلً على ويحك .. اجعل دكانك ومالك لعيالك تكسب لهم بأم
، اطلب رزقك ورزقهم منو ال من الماؿ والدكاف ، فيجري رزقك ورزقهم على يديك  اهلل عزَّ وجلَّ 

 ، ويجعل فضلو وقربو واألنا بو لقلبك .

                     
ـْ وابِك وواسِ   ُتْب واند

نزْؿ فيو ذكَر الحق عزَّ وجّل .. وتب توبة أغلق باب قلبك ، وأْيِئِا الكّل من الدخوؿ إليو ، وأَ 
في إثر توبة من أعمالك ، وندامة في إثر ندامة من تجريك وسوء أدبك ، وأكثِر البكاَء على ما  
كاف منك ، وواِس الفقراَء بشيء من مالك ال تبخل بو ، فعن قريب تفارقو ، المؤمن الموقن 

 بالخلف في الدنيا واآلخرة ال يكوف بخيبلً .

                     
 ال تجعل الدنيا أكبر ىمك!

الشرُع إنما َشَرَع الكسَب لُيستعاف بو على طاعة الحق عزَّ وجلَّ ، أما أنت إذا اكتسبت : 
استعنَت بو على المعصية ، وتركَت الصبلة وفعَل الخير ، ولم تخرج الزكاة! . فأنت في معصية ال 

عن قريب يجيء الموت فيفرح بو المؤمن ويغتم لو في طاعة ، يصير كسبك كقطع الطريق ، 
 الكافر والمنافق .
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 أين الغاضُّ لبصر قلبِو وقَالبِو  !

أين التائب الثابت على توبتو   . أين المستحي من ربو عزَّ وجلَّ المراقُب لو في جميع 
 . أين الغاض لبصر قلبو وقالبو   .األحواؿ   . أين المتعفف عن المحاـر في خلوتو وجلوتو   

                     
 اصبر على الفقر

 يا فقير .. اصبر على فقرؾ فإف فقر الدنيا ينقطع .

                     
 الطاعة تفتح عين قلبك

يا غبلـ .. ما داـ حب الدنيا في قلبك ال ترى شيئاً من أحواؿ الصالحين ، ما دمت مكدياً 
 مشركاً بهم ال تنفتح عينا قلبك . من الخلق

                     
 ارجع بحوائجك إلى اهلل

ويلك .. الحياء من اهلل عزَّ وجلَّ يكوف ال من الخلق ، ىو الكريم وغيره لئيم ، ىو الغني 
وغيره الفقير ، دأبو العطاء ودأب غيره المنع ، استدّؿ عليو بصنعتو ، حافت على حدود شرعو 

 قواه ، فإنك إذا ُدمت على تقواه دلَّك عليو .والـز ت

 ويحك .. عمُرؾ يذوب

ويحك .. عمرؾ يذوب وما عندؾ خبر ، إلى متى ىذا اإلعراض عن اآلخرة واإلقباؿ على 
 الدنيا  ! .
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 يا مسكين .. إبك على نفسك!

يسكنو غيرؾ ، قد َمَلَكْتَك  ويحك .. رزقك ال يأكلو غيرؾ ، موضعك من الجنة والنار ال
الغفلة وأسرؾ الهوى ، كل ىمك في األكل والشرب والنكاح والنـو وبلوغ أغراضك ، يا مسكين 
ابك على نفسك ، يموت ولدؾ تقـو القيامة عليك ، يموت دينك وال تبالي وال تبكي عليو ، 

 مالك عقل! لو كاف لك عقل بكيت على ذىاب دينك .

                     
 مالك ال تتجر برأس مالك  !

معك رأس ماؿ وأنت ال تتجر بو ؛ ىذا العقل والحياء ىما رأس الماؿ ، وأنت ما تحسن أف 
تتجر بهما ، علم ال تعمل بو وعقل ال تنتفع بو وحياة ال تفيد ؛ كبيت ال ُيسكن ، وكنػز ال ُيصرؼ 

 ، وطعاـ ال يؤكل .

                     
!انتبو من غفل  ة النـو

انتبو من غفلة النـو ، واغسل وجهك بماء اليقظة ، فانظر ما أنت مسلم أو كافر ، مؤمن أو 
منافق ، موحد أو مشرؾ ، مراٍء أو مخلص ، موافق أو مخالف ، راٍض أو ساخط ، الحق عزَّ وجلَّ 

ال يبالي بك رضيت أـ سخطت ، ضرر ىذا ومنفعتو عائداف إليك ، سبحاف الكريم الحليم 
 المتفضل ، الكل تحت لطفو وفضلو ، لو لم يلطف بنا لهلكنا أجمع .

                     
 يا أعداَء نعِم اهلل!

يا قـو .. الدنيا تذىب ، واألعمار تفنى ، واآلخرة قريبة منكم ، وما ىمكم لو بل ىمكم للدنيا 
 لَّ ولم تشكروه عليها سلبها منكم .وجمعها ، أنتم نعم اهلل عزَّ وجلَّ ، إذا كتمتم نعم اهلل عزَّ وج
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 ما فائدة دعواؾ ببل بَػيمنة  !

ويلك! ال َتجْيء بمحض العلم فحسب ، كما ال تنفع دعوى ببل بينة ال ينفع علم ببل عمل .. 
ص يا تاركين العمل بالعلم! أحدكم يحذؽ الشمعر بعبارتو وفصاحتو وببلغتو ، وليا عمل وال إخبل

.. لو تهذَّب قلُبك لتهذبت جوارحك ، ألنو ملك الجوارح ، فإذا تهذب الملك تهذبت الرعية ؛ 
العلُم ِقشر والعمل لب ؛ إنما ُيحَفُت الِقشُر حتى ُيحفَت اللبُّ ، وإنما ُيحفت اللبُّ حتى ُيستخرج 

ب دىٌن فما ُيصنع  ! . وإذا لم يكن في الل منو الدىن ، فإذا لم يكن في القشر لٌب ما ُيصنع بو
بو  ! العلم قد ذىب ، ألنو إذا ذىب ، ألنو إذا ذىب العمل بو فقد ذىب ، إيش ينفعك حفظو 

 ودراستو ببل عمل  ! . يا عالم! إف أردت خير الدنيا واآلخرة فاعمل بعملك وعلم الناس .

                     
 يا غني .. واِس الناس

 آلخرة فواس الناس الفقراء بشيء من مالك .يا غني! إف أردت خير الدنيا وا

                     
 ويلك! .. ال تعبِد اهلل بجهل

ويلك! .. أنت تعبد اهلل بغير علم ، وتزىد بغير علم ، وتأخذ الدنيا بغير علم . ذلك حجاٌب في 
عليك ، ما حجاب ، َمَقٌت في مقت .. ال تميز الخير من الشر ، ال تفرؽ بين ما ىو لك وما ىو 

تعرؼ صديقك من عدوؾ!! . كل ذلك لجهلك بحكم اهلل عزَّ وجلَّ ، وتركك لخدمة الشيوخ ؛ 
شيوُخ العمل وشيوُخ العلم يدلونك على اهلل عزَّ وجّل .القوؿ أوالً والعمل ثانياً ، وبو تصل إلى 

القلب والقالب . الحق عزَّ وجلَّ . وما وصل من وصل إال بالعلم والزىد بالدنيا واإلعراض عنها ب
المتزىُد ُيخِرُج الدنيا من يديو ، والزاىد المتحقق في زىده يخرجها من قلبو : زىدوا في الدنيا 
بقلوبهم فصار الزىد طبعاً لهم .. خالط ظواىرىم وبواطنهم .. انطفت ناريُة طباعهم ، انكسرت 

 أىويُتهم ، اطمأنت نفوسُهم واستحاؿ شرُّىا .
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 اعرْؼ حقيقة الدنيا!

يا غبلـ .. ىذا الزىد ليا ىو صنعة تعملو ، ليا ىو شيئاً تأخذه بيدؾ وترميو ، بل ىو 
 خطوات أولها النظر في وجو الدنيا فتراىا كما ىي على صورتها عند من تقدـ من األنبياء والرسل .

                     
 الزاىد ال يرجو وال يخشى الخلق

ـ .. إذا صح لك الزىد في الدنيا ، فازىد في اختيارؾ وفي الخلق .. فبل تخافهم وال يا غبل
 ترجوىم ، وفي جميع ما تأمرؾ فيو نفسك ، فبل تقبل منها إال بعد مجيء أمر اهلل عزَّ وجلَّ .

                     
 ذنوبكم كاألمطار!

 تها!ذنوبكم كاألمطار .. فلتكن توباتكم كل لحظة في مقابل

                     
 ويحك .. أنظر إلى القبور الدارسة!

ويحك .. أنت َبِطٌر ، أنت َأِشٌر ، أنت َشِبٌق ، أنت ىوًى ، أنت عبارٌة .. أُنظر إلى القبور 
 الدارسة وخاطب أىلها بلساف اإليماف فإنهم يخبرونك عن أحوالهم! .

                     
 القلب راعي الجوارح

إذا أخلص القلب أخلصت الجوارح وتخلصت .. القلب راعي الجوارح ، فإذا استقاـ 
استقامت ، إذا استقاـ القلب والجوارح َكُمَل أمُر المؤمن وصار راعياً على أىلو وجيرانو وأىل بلده 

 ، يرتفع حالُُو على قدر قوة إيمانو وقربو من مواله .
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 النجاة في ثبلثة

 يا غبلـ .. َحصمِل العلم ، ثم العمل ، وَأْخِلْص .

                     
 الغضب محموٌد ومذمـو

الغضب إذا كاف هلل عزَّ وجلَّ فهو محمود ، وإذا كاف لغيره فهو مذمـو ، المؤمن يحتدُّ هلل عزَّ 
حدود اهلل عزَّ وجلَّ كما ، يحتدُّ لدينو ال ُنصرًة لنفسو ، يغضب إذا ُخرؽ حدك من  وجلَّ ال لنفسو

 يغضب النمر إذا أخذوا صيده . فبل جـر يغضب اهلل عزَّ وجلَّ لغضبو ويرضى لرضاه .

                     
 ال ُتْظهِر الغضَب هلل وىو لنفسك!

ال ُتظهر الغضَب هلِل عزَّ وجلَّ وىو لنفسك ، فتكوف منافقاً وما أشبو ذلك ، ألف ما كاف هلل عزَّ 
يتم ويبقى ويزداد ، وما كاف لغيره يتغير ويزوؿ ، فإذا فعلت فعبلً فَأِزْؿ نفسك وىواؾ  وجلَّ 

وشيطانك منو ، وال تفعلو إال هلل عزَّ وجلَّ وامتثاالً لغيره ، ال تفعل شيئاً إال بأمٍر حـز من اهلل عزَّ 
 ة الشرع .وجلَّ ؛ إما بواسطة الشرع ، أو بإلهاـ من اهلل عزَّ وجلَّ لقلبك مع موافق

                     
 ارغْب في األنا باهلل!

ازىد فيك وفي الخلق وفي الدنيا يُرِْحَك من الخلق ، وارغب في األنا بالحق عزَّ وجلَّ 
 والراحة بقربو ، ال أنا إال األنا بو ، وال راحة إال معو ، بعد الصفاء من كُدرات نفسك وىواؾ .
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 ال تتعامل مع اهلل بباطٍن نجا

كما ال يحل أف تدخل على الملوؾ مع نجاسة ظاىرؾ ، ِلَم تدخل على مالك الملوؾ الذي 
ىو الحق عزَّ وجلَّ مع نجاسة باطنك   .. في قلبك معاصي وخوٌؼ من الخلق ، ورجاٌء لهم ، 

 وحب الدنيا وما فيها . وكلك ىذا من نجاسة القلوب .

 طاعة الرحمنزيادة اإليماف ب

إذا صحت التوبة صح اإليماف وازداد عند أىل السنة . إف اإليماف يزيد وينقص : يزيد 
 بالطاعة وينقص بالمعصية .

                     
 تَػَعلَّْم متى تتكلم

عليك بالصمت والحلم عن جهل الجاىلين وثوراف طباعهم ونفوسهم وأىويتهم ، أما إذا 
وجلَّ فبل صمت فإنو يحـر ، يصير الكبلـ عبادة وتركو معصية . إذا  ارتكبوا معصية الحق عزَّ 

قدرت على األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر فبل تقصر عنو ، فإنو باب خير قد فُتح في وجهك 
 فبادر بالدخوؿ فيو .

                     
 شروط الطمأنينة عند الذكر

خلق من قلبك ، ال تخفهم وال ترجهم ، فإذا صح لك يا غبلـ .. إف أردت الفبلح فَأْخِرج ال
 ىذا فقد صحت لك الطمأنينة عند ذكر اهلل عزَّ وجلَّ .
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 متى ُتسمى مستيقظاً  

أدم األمَر ، وانتِو عن النهي ، واصبر على ىذه اآلفات ، وتقرَّب بالنوافل .. وقد ُسميت 
يق من ربك عزَّ وجلَّ ، َسْلُو وتذّلل بين يديو حتى يهيء لك أسباب مستيقظاً عامبلً لطلب التوف

 الطاعة .

                     
 أِزؿ القيوَد من أقداـ نفسك!

ويحك .. قد قيدت نفسك بالخوؼ من الخلق والرجاء لهم ، َأِزْؿ ىذه القيود من رجليها 
يديو ، زَىمدىا في الدنيا وشهواتها ..  وقد قامت إلى خدمة ربها عزَّ وجلَّ ، وصارت مطمئنة بين
 وجميع ما فيها .

                     
 الـز المحبين هلل!

من رأى محباً هلل عزَّ وجلَّ فقد رأى اهلل عزَّ وجلَّ بقلبو .. المحبوف لو رضوا بو دوف غيره ، 
 استعانوا بو ، واقتصروا عمن سواه .

                     
 يفتل الحباؿ الرخوةالمربي .. 

اسمعوا واعملوا فإني أفتل في حبالكم ، أفتل حبالكم الرخوة وأصل المقطع منها ، ليا لي 
 ىم إال ىمكم ، ليا لي غم إال غمكم .
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 كونوا نَػهَّابين َوىَّابين!

هبوف من فضل اهلل عزَّ القوـُ .. ُشغلهم البذُؿ وإيجاُد الراحة للخلق .. نهابوف وىابوف ؛ ين
وجلَّ ورحمتو ، ويهبونو للفقراء والمساكين المضَّيق عليهم ، يقضوف الديوف عن المدينين العاجزين 

 عن قضائو ، ىم الملوؾ ال ملوؾ الدنيا ، فإنهم ينهبوف وال يهُبوف .

                     
 التكبُّر مصدر آثاـ .. فتنبَّو!

عزَّ وجلَّ وعلى الخلق ، فإنو من صفات الجبابرة الذين يكبهم اهلل دع منك التكبر على الحق 
عزَّ وجلَّ على وجوىهم في نار الجحيم ، إذا أغضبَت اهلل عزَّ وجلَّ فقد تكبرت عليو ، إذا أذَّف 
المؤذف فلم تجبو بقيامك إلى الصبلة فقد تكبرت عليو ، إذا ظلمت أحداً من خلقو فقد تكبرت 

خلص في توبتك قبل أف يهلكك بأضعف خلقو ، كما أىلك نمرود وغيره من عليو ، تب إليو وأ
، عذبهم بعد النعيم ، أماتهم بعد  الملوؾ لما تكبروا عليو ؛ أذلهم بعد العز ، أفقرىم بعد الغنى

 الحياة .

                     
 تملَِّك الدنيا وال تحبَّها

طن ، الظاىر عبادة األصناـ ، والباطن االتكاُؿ كونوا من المتقين! .. الشرؾ في الظاىر والبا
على الخلق ورؤيُتهم في الضر والنفع! . وفي الناس من تكوف الدنيا بيده وال يحبها ، يملكها وال 
تملكو ، تحبو وال يحبها ، تعدو خلفو وال يعدو خلفها ، يستخدمها وال تستخدمو ، يفرقها وال 

، وال تقدر الدنيا تفسده ، فيتصرؼ فيها وال تتصرؼ فيو . تفرقو ، قد صلح قلبو هلل عزَّ وجلَّ 
اتركوا الدنيا في أيديكم .. لمصالح عياؿ الحق عزَّ وجّل .. وأخرجوىا من قلوبكم .. فبل جـر ال 

 يضركم ، وال يَػُغرَّكم نعيُمها وزينُتها ، فعن قريب تذىبوف وتذىب بعدكم! .
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 َضلَّ وَذؿَّ وَزؿمن استغنى برأيو 

يا غبلـ .. ال تستغن برأيك فإنك تضل ، من استغنى ضل وذؿ وزؿ ، إذا استغنيت برأيك 
ُحرمت الهداية والحماية ألنك ما طلبتها وال دخلت في سببها ، تقوؿ : أنا مستغن عن علم 

تتبين صحة العلماء ، وتدعي العلم ، فأين العمل  ! ما تأثير ىذه الدعوى   ما مصداقها   إنما 
دعواؾ للعلم بالعمل واإلخبلص والصبر عند الببلء ، وأف ال تتغير وال تجزع وال تشكو إلى الخلق 

. 

                     
 يا مدعي الفهم .. أين فهُمك  !

أنت أعمى كيف تدعي البصر ، أنت سقيم الفهم كيف تدعي الفهم   ُتْب من دعواؾ الكاذبة 
 وعليك بو دوف غيره . إلى اهلل عزَّ وجلَّ ،

                     
 ابدأ ِبُخوْيَصِة نفسك

 عليك بخويصة نفسك إلى أف تطمئن وتعرؼ ربها عزَّ وجلَّ فحينئذ التفت إلى غيرؾ .

                     
 إني أراكم مفاليا!

قوى ، ذرة من يا رجاالً ويا نساء! قد أفلح منكم من كاف معو ذرة من اإلخبلص ، ذرة من الت
 الصبر والشكر ، إني أراكم مفاليا .

                     
 

 

 



086 

 

 

 ويحكم .. أعمالكم تصعد إلى السماء!

...  ويحكم يامتكبرين .. عباداتكم ال تدخل األرض إنما تصعد السماء قاؿ اهلل عزَّ وجلَّ : 
 [ . 10] فاطر :   يَػْرفَػُعُو ...  ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيمُب َواْلَعَمُل الصَّاِلحُ 

ربنا عزَّ وجلَّ على العرش استوى ، وعلى الملك احتوى ، وعلمو محيط باألشياء مبدع ، سبع 
 آيات في القرآف في ىذا المعنى ال يمكنني محوىا ألجل جهلك ورعونتك .

                     
 إنما أخاؼ اهلل تعالى

ني في مالك ما أرغب ، إنما أخاؼ اهلل عزَّ وجلَّ وما أخاؼ فزعني بسيفك ما أفزع ، ترغب
غيره ،  أرجوه وال أرجو غيره ، أعبده وال أعبد غيره ، أعمل لو وال أعمل لغيره ، رزقي عنده وبيده 

. 

                     
 الدنيا سوٌؽ .. والناقد بصير

الليل يذىب أىلو منو . اجتهدوا  ىذه الدنيا سوؽ .. بعد ساعة ال يبقى فيو أحد ، عند مجيء
أنكم ال تبيعوف وال تشتروف في ىذا السوؽ إال ما ينفعكم غداً في سوؽ اآلخرة .. فإف الناقد 

 بصير . توحيد الحق عزَّ وجّل .. اإلخبلص في العمل لو .. ىو النافق ىناؾ ، وىو قليل عندكم! .
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 ا لكال تطلب من الخلق ما لي

يا غبلـ .. كن عاقبلً وال تستعجل فإنو ما يقع بيدؾ شيء بعجلتك ، ال تظلم الخلق وتطلب 
 منهم ما ليا لك عندىم .

                     
 إذا كنت ضعيفاً .. فبل تطلب

يا غبلـ .. األولى عندي في حاؿ ضعفك أال تطلب من أحد شيئاً .. وإف قدرت أف تعطي 
 تخدـ وال تطلب الخدمة من غيرؾ فافعل .وال تأخذ فافعل ، و 

                     
 إياؾ أف تكوف ظالماً 

اىرْب من الخلق ، واجهد أف ال تكوف مظلوماً وال ظالماً ، وإف قدرت فكن مظلوماً وال تكن 
 لخلق .ظالماً ، مقهوراً ال قاىراً ، نصرة الحق عزَّ وجلَّ للمظلـو ، وال سيما إذا لم يجد ناصراً من ا

                     
 الصبر ضياء

 الصبر سبب للّنصرة والرفعة والمعزة .. اللهم إنا نسألك الصبر .

                     
 ال تستقيم نية إال بجهاد

اجتهد أال تأكل لقمة ، وال تمشي خطوة ، وال تعمل شيئاً في الجملة إال بنية صالحة ، َتْصُلُح 
، إذا صحَّ لك ىذا فكل عمل تعملو يكوف لو ال لغيره ، تزوؿ عنك الكلفة وتصير للحق عزَّ وجلَّ 

 ىذه النية طبعاً .
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 ويحك .. َخلٌق وخالٌق ال يجتمعاف

ويحك .. خلق وخالق ال يجتمعاف ، دنيا وأخرى في القلب ال يجتمعاف ، ال يُتصور ، ال 
لخلق وإما الخالق ، إما الدنيا وإما اآلخرة . وقد يُتصور أف يكوف يصح ، ال يجيء منو شيء ؛ إما ا

الخلق في ظاىرؾ والخالق في باطنك ، والدنيا في يدؾ واآلخرة في قلبك ، أما في القلب فبل 
يجتمعاف . انظر لنفسك واختر لها ، فإف أردت الدنيا فأخرج اآلخرة من قلبك ، وإف أردت 

 .اآلخرة فأخرج الدنيا من قلبك 

                     
 ويحك .. تسترت عن الخلق!

ويحك .. تسترت عن الخلق ، ال عن الخالق ، يا آكل السم عن قريب يتبين فعلو في 
جسدؾ ، أكل الحراـ سم لجسد دينك ، ترؾ الشكر على النعم سم لدينك ، عن قريب يعاقبك 

لوبهم لك ، وأنت يا تارؾ العمل بعلمو الحق عزَّ وجلَّ بالفقر والسؤاؿ للخلق ورفع الرحمة من ق
عن قريب يُنسيَك العلَم ويُْذِىُب بركَتو من قلبك ، يا جهااًل! لو عرفتموه عرفتم عقوباتو ، أحسنوا 

 األدب معو ومع خلقو ، قللوا من الكبلـ فيما ال يعنيكم .

                     
 النفا َكِدرٌَة ُمَكدمرٌَة .. فاحذرىا

. فيما يعنيك شغٌل عما ال يعنيك . أخرج نفسك من قلبك وقد جاءؾ الخير ، يا غبلـ .
 فإنها الَكِدرَُة المكدرة . بعد خروجها يجيء الصفاُء غيَر َكِدٍر وقد غُيػمْرَت .

                     
 الشيب نذير الموت .. فتب!

ع الدنيا فوؽ الدينار ، يا غافبلً عما ال بد لك منو ، قد جعلت ىمك الشهوات واللذات وجم
وأشغلت جوارحك باللعب . إْف ذكَّرؾ ُمذكمٌر اآلخرَة والموَت ، تقوؿ : نغَّصَت عليَّ عيشي ، 
وتلوي برأسك ىكذا وىكذا! . قد جاءؾ نذير الموت وىو الشيب في شعرؾ وأنت تقصمو أو 
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أعوانو ، بأي شيء ترده تغيره بالسواد ، إذا جاء أجلك إيش تعمل   إذا جاءؾ َمَلُك الموت ومعو 
  إذا انقطع رزقك ، وانقضت مدتك ، بأي حيلة تحتاؿ  ! . دع عنك ىذا الهوس! الدنيا مبنية 
على العمل ، إذا عملت فيها ُأعطيَت األجرَة ، وإف لم تعمل فما تعطى . ىي دار األعماؿ 

سو فيها فبل جـر والصبر على اآلفات ، ىي دار التعب واآلخرة دار الراحة ، المؤمن يتعب نف
يستريح ، وأما أنت تعجلت بالراحة ، وتماطل بالتوبة وُتسومؼ يوماً بعد يـو وشهراً بعد شهر وسنة 
بعد سنة ، وقد انقضى أجلك ، عن قريب تندـ ، كيف ما قبلت النصيحة! وكيف ما انتهيت! 

ور .. حيطاف وُصِدْقَت فما َصَدْقَت! . ويحك .. جذع سقف حياتك قد انكسر ، أيها المغر 
حياتك تتواقع ، ىذه الدار التي أنت بها تخرب . تحوؿ منها إلى أخرى ، اطلب دار اآلخرة 

وانقل رجلك إليها ، ما ىذه الرجل   الرجل ىي األعماؿ الصالحة . قدـ مالك إلى اآلخرة حتى 
 تجده وقت وصولك إليو .

 ة واشتغل بالخدمة .يا مغروراً بالدنيا يا مشتغبلً ببل شيء ، يا من ترؾ السري

                     
 الخلق يريدونك لهم .. فاحذرىم

! .. خلُّوا من يعمل عمبلً يريد بو وجو الخلق وقبولهم لو ، فهو عبد آبق محجوٌب  يا قـو
ممقوٌت ، الخلق يسلبوف القلَب والخيَر والديَن ، يجعلونك مشركاً بهم ناسياً لربك عزَّ وجلَّ ، 

ال لك ، والحقُّ عزَّ وجلَّ يريدؾ لك ال لهم ؛ فاطلب من يريدؾ لك واشتغل بو ،  يريدونك لهم
 فإف االشتغاؿ بو أولى ممن يريدؾ لو .

                     
 استِغْث بالغني ودِع الفقراء !

إْف كاف وال بد من الطلب ، فاطلب منو ال من خلقو ، فإف أبغض الخلق إلى اهلل عزَّ وجلَّ من 
ب الدنيا من خلقو . استغْث بو إليو .. ىو الغني والخلق كلهم فقراء ال يملكوف ألنفسهم وال يطل

 لغيرىم ضراً وال نفعاً .
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 نحم ىذه األيدي تُفلحْ 

كيف تفلح وقد تركت يد نفسك وىواؾ وطبعك وشيطانك على عينْي قلبك  ! . َنحم ىذه 
كما ىي .. نحم نفَسك بمجاىدتك لها ومخالفتك ، َنحم يَد ىواؾ   األيدي وقد رأيت األشياء

 وطبعك وشيطانك .

                     
 ُخِلْقَت للعبادة فبل تلعب!

قد خلقك لعبادتو فبل تلعب ، ال تحب معو في محبتو أحداً ، إف أحببَت غيره ُحبَّ رأفٍة 
بغيره .. ال تسأنا بغيره .. اجعل الخلق خارج  ، فاشتغل باهلل عزَّ وجلَّ ال ورحمٍة ولطٍف يجوز

قلبك .. ناحية منو .. فَػرمْغو لو. يا بطّاؿ يا كسبلُف يا قليَل الَقبوِؿ! إْف قبلَت مني وعملَت بما أقوؿ 
 فلنفسك تعمل ، وإف لم تعمل فعلى نفسك المقُت والحرماف .

                     
 أطعِم األتقياء وَأِعنُهم

مت طعامك للمتقي وساعدتو في أمر دنيا ، كنت شريكو فيما يعمل وال ينقص من إذا أطع
 أجره شيء ، ألنك عاونتو في قصده ورفعت عنو أثقالو ، وأسرعت خطاه إلى ربو عزَّ وجلَّ .

                     
 أعِط العلم ُكلََّك تأخذ بعَضو!

، وال خير في إيقاف ببل علم ، تعلم واعمل  يا جاىل! تعلِم العلَم ، فبل خير في عبادة ببل علم
فإنك تفلح دنيا وأخرى ، إذا لم يكن لك صبٌر على تحصيل العلم والعمل بو كيف تفلح  ! . 

 العلم إذا أعطيتو كلك أعطاؾ بعضو .
قيل لبعض العلماء رحمة اهلل عليو : بم نلت ىذا العلم   فقاؿ : بباكورة الغراب ، وبصبر 

لكب ، كنُت أَُبكمر على أبواب العلماء كما يبكر الغراب إلى الطيراف ، وكنت الجمل ، وبتملق ا
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أصبر على أثقالهم كصبر الجمل على األثقاؿ ، وكنت أتملق كتملق الكلب بباب دار صاحبو حتى 
 يطعمو شيئاً ..

يا طالب العلم اسمع مقالة ىذا العالم واعمل بها إذا أردت العلم والفبلح . العلم حياة 
لجهل موت ؛ العالم العامل بعلمو المخلص في عملو الصابر على تعليمو لحق ربو عزَّ وجلَّ ال وا

 موت لو .

                     
 

 يا قـو أْضنوا شياطينكم باإلخبلص!

يا قـو .. أضنوا شياطينكم باإلخبلص في قوؿ ال إلو إال اهلل ال بمجرد اللفت ، التوحيد يحرؽ 
جن ، ألنو نار للشياطين ونور للموحدين ، كيف تقوؿ : ال إلو إال اهلل ، وفي شياطين اإلنا وال

قلبك كم إلو   كل شيء تعتمد عليو وتثق بو دوف اهلل فهو صنمك ، ال ينفعك توحيد اللساف مع 
شرؾ القلب ، ال ينفعك طهارة القالب مع نجاسة القلب ، الموحد يضني شيطانو ، والمشرؾ 

بلص لب األقواؿ واألفعاؿ ، ألنها إذا خلت منو كانت قشراً ببل لب .. أف يضنيو شيطانو ، اإلخ
 القشر ال يصلح إال للنار .

اسمع كبلمي واعمل بو فإنو يخمد نار طمعك ويكسر شوكة نفسك .. ال تحضر موضعاً تثور 
فيو نار طبعك فيخرب بيت دينك وإيمانك ، يثور الطبع والهوى والشيطاف فيذىب بدينك 

وإيقانك ، ال تسمع كبلـ ىؤالء المنافقين المتصنمعين المزخرفين ، فإف الطبع يسكن إلى   وإيمانك
 كبلـ ُمزخرؼ ُمصنَّع .
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 خِذ العلَم من أفواه العلماء

العلُم يؤخذ من أفواه الرجاؿ ال من الصحف ، من ىؤالء الرجاؿ رجاؿ الحق عزَّ وجلَّ ، ما 
ى ىوٌس وباطل ، الوالية للمتقين دنيا وآخرة ، األساس والبناء لهم دنيا وآخرة ، اهلل ىو غير التقو 

 عزَّ وجلَّ إنما يحب من عباده المتقين المحسنين الصابرين .

                     
 عبلمة طلب العلم  هلل

لم هلل عزَّ يا غبلـ .. تعلم العلم وأخلص حتى تخلص من شبكة النفاؽ ، وقَػيمده ، اطلب الع
وجلَّ ال لخلقو وال لدنيا . عبلمُة طلبك العلم هلل عزَّ وجلَّ خوُفك ووجُلك منو عند مجيء األمر 
والنهي ؛ تراقبو وتِذؿُّ لو في نفسك ، وتتواضع للخلق من غير حاجة إليهم ال طمعاً فيما في 

اهلل عزَّ وجلَّ عداوة .. أيديهم . وتصادؽ في اهلل عزَّ وجلَّ وتعادي فيو، ألف الصداقة في غير 
 الثبات في غيره زواؿ ، العطاء في غيره حرماف .

                     
 أمؤمٌن .. وال صبر وال شكر  !

 إذا لم تصبر على النػمَقم ، ولم تشكر على النمعم ، فلست بمؤمن .

                     
 إني أرى علماءكم ُجهَّاالً!

َك مبلزمة الكتاب والسنة والعمل بهما واإلخبلص في العمل . إني أرى يا غبلـ .. بَػيػمَنتُ 
 علماءكم جهاالً ، زىادكم طالبي الدنيا وراغبين فيها ، متوكلين على الخلق ناسين للحق عزَّ وجلَّ .
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 ُكْن مع اهلل تَػَر اهللَ معك!

يعرمفك مالك وما عليك ، تميز بين ما  ويحك! .. إذا خرجت من الخلق صرت مع الخالق ،
َلَك وبين ما لغيِرؾ ، عليك بالثبات والدواـ على باب الحق عزَّ وجلَّ ، وقد رأيت الخير عاجبلً 
 وآجبلً ، ىذا شيء ال يتم والخلق والرياء في قلبك ، إذا لم تصبر ال دين لك ، ال رأس إليمانك .

                     
 هها عن غيمها!ابدأ بنفسك فان

أنت كالحجاـ ُتخرج الداء من غيرؾ وفيك داء محض ما تخرجو ، إني أراؾ تزداد علماً 
، إذا لم يكن لك علم تعلَّم ، إذا لم يكن لك علم وال عمل وال إخبلص وال  ظاىراً وجهبلً باطناً 

 نها .، قد جعلت ىمك الدنيا وحطامها ، عن قريب يحاؿ بينك وبي أدب فكيف يجيء منك شيء

                     
 ما قيمة عمل ببل فَػْهم  !

افهموا ما أقوؿ واعملوا بو ، الفهم ببل عمل ال يساوي شيئاً ، العمل ببل إخبلص طمع فارغ ، 
 الطمع كل حروفو فارغة مجوفة ليا فيها شيء .

 َمْن طلب َوَجدَّ َوَجد

لبك من ظلماتو ، أنفُع العقل ما من طلب وجدَّ وجْد . اجهد في أكل الحبلؿ فإنو ينور ق
 عرَّفك نعَم اهلل عزَّ وجلَّ ، وأقامك في شكرىا ، وأعانك على االعتراؼ بها وبمقدارىا .

                     
 اهلل يغضب إف تركت سؤالو

ويلك! .. ما تستحي  ! . تطلب من غير اهلل عزَّ وجلَّ وىو أقرب إليك من غيره ، تطلب من 
 حاجة بك إليو ، معك كنػز مكنوز وأنت تزاحم الفقراء على حبة وذرة ، إذا مت الخلق ما ال

ُتَضْحَت ، تظهُر مخابيك ومكاِتُمك ، لو كنت عاقبلً اكتسبت ذرة من اإليماف تلقى اهلل عزَّ وجلَّ  افػْ
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بها ، ولكنت تصحب الصالحين وتتأدب بهم ؛ بأقوالهم وأفعالهم ، حتى إذا ترعرع إيمانك وتّم 
 قانك استخلصك اهلل عزَّ وجلَّ لو ، وتولى أدبك وأمرؾ ونهيك من حيث قلُبك .إي

                     
 يا عابد األصناـ ! .. ُتبْ 

يا عابد صنم الرياء ما تشم قرب اهلل عزَّ وجلَّ ال دنيا وال آخرة ، يا مشركاً بالخلق مقببًل 
وال عطاء وال منع ، ال تدعي توحيد اهلل عزَّ  عليهم بقلبو ، أعرض عنهم فليا منهم ضرر وال نفع

 وجلَّ مع الشرؾ المبلـز لقلبك فما يقع بيدؾ منو شيء .

                     
 الرضى آية اإليماف

كل السبلمة في الرضى بالقضاء وقصر األمل والزىد في الدنيا ، فإذا رأيتم في أنفسكم 
 ضعفاً فدونكم بذكر الموت وقصر األمل .

                     
 ِكُل عليو معجبتارؾ العمل طامع .. والُمتَ 

من لم يكن الشرع رفيقو في جميع أحوالو فهو ىالك مع الهالكين ، اعمل واجتهد وال تتكل 
 على العمل ، فإف التارؾ للعمل طامع .. والمتكل على العمل معجب مغرور .
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 تُفاَرؽ!فاِرْؽ قبل أْف 

فارؽ قبل أف تفارؽ ، ودمع قبل أف تُػَودَّع ، اىُجر قبل أف يهجرؾ أىُلك وسائُر الخلق ، ما ينفعوؾ 
 إذا حصلت في القبر  ! .

                     
 الورع كسوة الدين

 يا قـو .. تورعوا في جميع أحوالكم .. الورع كسوة الدين .

                     
 ىل مردودةعبادة الجا

ال أفكر بحمدؾ وال ذمك ، بعطائك ومنعك ، بخيرؾ وشرمؾ ، بإقبالك وإدبارؾ . أنت جاىل 
والجاىل ال يُبالى بو ، إذا أفلحَت وعبدَت اهلل عزَّ وجلَّ كانت عبادتك مردودة عليك ، ألنها 

 عبادة مقرونة بالجهل ، والجهل كلو مفسدة ، ال فبلح لك حتى تتبع الكتاب والسنة .

                     
 إبليُا شيُخ من ال شيَخ لو!

عن بعضهم رحمة اهلل عليو أنو قاؿ : من لم يكن لو شيٌخ فإبليا شيخو ، اتبع الشيوخ 
العلماء بالكتاب والسنة العاملين بهما ، أو حسمن الظنَّ بهم وتعلم منهم ، وأحسن األدب بين 

تتبع الكتاب والسنة ، وال الشيوخ العارفين بهما ..  ، إذا لم أيديهم والعشرة معهم وقد أفلحت
فما تفلح أبداً ، ما سمعت : من استغني برأيو ضل ، ىّذب نفسك بصحبة من ىو أعلم منك ، 

 اشتغل بإصبلحها ثم انتقل إلى غيرىا .
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 الفقو طوؽ النجاة

زَّ وجلَّ عرؼ األشياء كلها بو ، تصح لو الفقو في الدين سبب لمعرفة النفا ، من عرؼ ربو ع
العبودية والعتق من عبودية غيره ، ال فبلح ال نجاة لك حتى تؤثره على غيره ؛ تؤثر دينك على 
شهواتك ، وآخرتك على دنياؾ .. ، ىبلكك في تقديم شهوتك على دينك ودنياؾ على آخرتك 

ال إجابة لك ، اإلجابة إنما تكوف  .. اعمل بهذا وقد كفاؾ ، أنت محجوب عن الحق عزَّ وجلَّ 
بعد االستجابة ، إذا أجبتو بالعمل أجابك في وقت سؤالك لو ، وجود الزرع إنما يكوف بعد الزراعة 

 ، ازرْع حتى تحصد .

                     
 أنت مشغوؿ بزرع الدنيا!

فلح مع اآلخرة   ال أنت مشغوؿ بزرع الدنيا ال بزرع اآلخرة ، أما علمت أف طالب الدنيا ال ي
 يرى الحق عزَّ وجّل .

                     
 عليك بسوط مخالفة األىواء

يا غبلـ .. اضرب نفسك بسوط الجوع والمنع من الشهوات واللذات والترىات ، واضرب 
 قلبك بسوط الخوؼ والمراقبة ؛ اجعِل االستغفاَر دأب نفسك وقلبك .
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 ليك بجوىر الجوىرع

ويحك .. إيش تعمل بلقلقة اللساف ببل عمل ، أنت تكذب وعندؾ أنك تصدؽ ، تشرؾ 
وأنت موحد ، وتعتقد الصحة معك بالغش وتعتقد أنو جوىر .. العمل بالعلم تاج العلم ، العمل 
بالعلم نور العلم ؛ صفاء الصفاء ، جوىر الجوىر ، لب اللب ، العمل بالعلم يصحح القلب 

يطهره .. فإذا صح القلب صحت الجوارح، إذا طهر القلب طهرت الجوارح ، إذا صلحت و 
 المضغة صحت البنية .

                     
 التقوى كرامة .. والمعصية مهانة

... ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد  من أحب الكرامة دنيا وآخرة فليتق اهلل عزَّ وجلَّ ، ألنو قاؿ عزَّ وجلَّ : 
 [ الكرامة في تقواه والمهانة في معصيتو  14] الحجرات :  ِو أَتْػَقاُكْم ... اللَّ 

                    
 توكلك على المخلوؽ جهٌل بالخالق         

من أحب القوة في دين اهلل عزَّ وجلَّ فليتوكل على اهلل عزَّ وجلَّ ، ألف التوكل يصحح القلب 
لعجائب ، ال تتكل على درىمك وال دينارؾ وأسبابك ، فإف ذلك ويقويو ويهذبو ويهديو ويريو ا

يُعِجُزَؾ وُيضِعُفك ، وتوكل على اهلل عزَّ وجلَّ ؛ فإنو يقويك ويعينك ، ويلطف بك ويفتح لك من 
، وال تبالي بمجيء الدنيا وذىابها ، بإقباؿ الخلق وإدبارىم ،  حيث ال تحتسب ، ويقوي قلبك

وإذا توكلت على مالك وجاىك وأىلك وأسبابك ، فقد تعرضت فحينئذ تكوف أقوى الناس .
، ألنو غيور ال يحب أف يرى في قلبك غيره .ومن أحب  لمقت اهلل عزَّ وجلَّ ولزواؿ ىذه األشياء

الغنى في الدنيا واآلخرة فليتِق اهلل عزَّ وجلَّ دوف غيره ، ولَيِقْف على بابو ويستحي منو أف يأتي 
َنْي القالب .باب غيره ، ويُغمْض عي َنْي القلب ال َعيػْ  نيو عن النظر إلى غيره ، أعني : َعيػْ
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كيف تثق بما في يديك وىو ُمَعّرٌض للزواؿ وتترؾ الثقة باهلل عزَّ وجلَّ .. جهلك بو يحملك 
 . ثَِقُتَك بو ُكُل الغنى ، ثَِقُتَك بغيره ُكل الفقر . على الثقة بغيره

مَة دنيا وآخرة ، يا متوكبلً على الخلق واألسباب! قد حرمت يا تارؾ التقوى! قد ُحرِْمَت الكرا
القوة والتعزَز باهلل عزَّ وجلَّ دنيا وآخرة ، ويا واثقاً بما في يديو قد ُحرِْمَت الغنى باهلل عزَّ وجلَّ دنيا 

 وآخرة .

                     
 الصبر أساس لكل خير

واثقاً فعليك بالصبر فإنو أساٌس لكل خير ، إذا  يا غبلـ .. إف أردت أف تكوف متقياً متوكبلً 
صحت لك النية في الصبر فصبرت لوجو اهلل عزَّ وجلَّ ، كاف جزاؤُه لك أف يدخل قلبك حبو 

وقربو دنيا وأخرى ، الصبر موافقة الحق عزَّ وجلَّ في قضائو وقدره الذي سبق علمو وال يقدر أحد 
الموقن فصبر على ما قدر عليو وال يقدر أحد من من خلقو على محوه ، ثبت ىذا عند المؤمن 

خلقو على محوه ، ثبت ىذا عند المؤمن الموقن فصبر على ما قدر عليو اختياراً ال اضطراراً .  
كيف َتدَّعي اإليماف وال صبَر لك ، كيف تدعي المعرفة وال رضا لك ، ىذا شيء ال يجيء بمجرد 

 الدعوى.

                     
 اىل َأماـ قلبوِ لساف الج

يا قـو .. دعوا عنكم الهوسات واألماني الباطلة ، واشتغلوا بذكر اهلل عزَّ وجلَّ ، تكلموا بما 
ينفعكم واسكتوا عما يضركم ، إْف أردَت أف تتكلَم ففكمْر فيما تريد أف تتكلم بو وحصمل فيو النية 

 ولساف العاقل العامل وراء قلبو.الصالحة ثم تكلَّم ، ولهذا قيل : لساف الجاىل أماـ قلبو ، 
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 ضيَّعك الحرُص وطوؿ األمل

من غيرؾ وقد ضيعتها ، فكيف يشفق عليها غيرؾ  -أي : النفا-أنت َأشفُق عليها 
ويحفظها  ! قوُة أملك وحرُصك حمبلؾ على تضييعها ، اجهد في : تقصير األمل ، وتقليل 

 مراقبة الحق عزَّ وجّل .الحرص ، وذكر الموت ، و 

                     
 صديقك من نهاؾ .. عدوؾ من أغواؾ

صديقك من نهاؾ عدوؾ من أغواؾ ؛ إني أراؾ عند الخلق ال عند الخالق عزَّ وجلَّ ، تشكر 
، من أعطاؾ ما أنت فيو من النعم غيره حتى تشكره وتعبده  ! ، إف كنت تعلم أف  غيره على نعمو
ن النعم من الحق عزَّ وجلَّ فأين شكره   وإف كنت تعلم أنو خلقك فأين عبادتو في ما عندؾ م

 امتثاؿ أوامره واالنتهاء عن نواىيو والصبر على ببلئو   جاىد نفسك حتى تهتدي .

                     
 صبرؾ يفنى وجزاء اهلل باؽٍ 

وتها بالصبر والمخالفة ، يا غبلـ .. اجهد أف تموت نفَسك قبل خروج روحك من بدنك ، م
فعن قريب تحمد عاقبة ذلك ، صبرؾ يفنى وجزاؤه ال يفنى ، إني صبرت ورأيت عاقبة الصبر 

 محمودة .

                     
 أنت عبد من زمامك بيده

ويحك .. تضيع زمانك في طلب العلم وال تعمل بو! فأنت على قدـ الجهل في ىوس ، 
وتشرؾ بهم! . ىو غني عنك وعمن أشركت بو ، ال يقبل منك شريكاً  تخدـ أعداء الحق عزَّ وجلَّ 

، ما علمت أنك عبد من زمامك بيده  ! . إف أردت الفبلح فاترؾ زماـ قلبك بيد الحق عزَّ وجلَّ 
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، وتوكل عليو حقيقة التوكل ، واخدمو بظاىرؾ وباطنك ، وال تتهمو فإنو غير ُمتَّهم ، ىو أعرؼ 
 لم وأنت ال تعلم .منك بمصلحتك وىو يع

                     
 فليتك تحلو والحياة مريرة

فقد اختار لك فبل تكره  -عزَّ وجلَّ -إذا خرب ما بينك وبين الخلق وعمر ما بينك وبينو 
خيرتو ، من صبر مع الحق عزَّ وجلَّ رأى عجائب من ألطافو .. كلما ذّؿ العبد لو أعّزه ، كلما 

 لمعز والمذؿ، الرافع والواضع ، الموفق والمسهمل .تواضع لو رفعو ، ىو ا

                     
 قف مع القلب ال مع النفا

يا معجبين بأعمالهم ما أجهلكم! لوال توفيقو ما صليتم وصمتم وصبرتم ، أنتم في مقاـ 
والثناء من الشكر ال في مقاـ العجب ، أكثر الُعبَّاد معجبوف بعبادتهم وأعمالهم ، طالبوف للحمد 

الخلق ، راغبوف في إقباؿ الدنيا وأربابها عليهم ، وسبب ذلك وقوفهم مع نفوسهم وأىويتهم . 
 الدنيا محبوبة النفوس واألخرى محبوبة القلوب .

                     
 لقمة تُنومر القلب ولقمة ُتظلمو

ور قلبك ولقمة تظلمو ، يا غبلـ .. أكل الحراـ يميت قلبك وأكل الحبلؿ يحييو ، لقمة تن
لقمة تشغلك بالدنيا ولقمة تشغلك باألخرى ، الطعاـ الحراـ يشغلك بالدنيا ويحبب المعاصي ، 
والطعاـ المباح يشغلك باألخرى ويحبب إليك الطاعات ، والطعاـ الحبلؿ يقرب قلبك من المولى 

. 
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 ويحك .. أنزؿ حوائجك بموالؾ!

الخلق يقضوف حوائجك يوماً أو اثنين أو ثبلثة أو شهراً أو سنة أو سنتين ، وفي ويحك .. 
اآلخرة يضجروف منك ، عليك بصحبة الحق عزَّ وجلَّ وإنزاؿ حوائجك بو ، فإنو ال يضجر منك 

 وال يسأـ من حوائجك دنيا وآخرة .
في يد غيرؾ فُسلبا منو  يا واثقاً بالدينار  والدرىم اللذين في يدؾ عن قريب يذىباف .. قد كانا

وُسلمما إليك لتستعين بهما على طاعة موالؾ عزَّ وجلَّ فجعلتهما صنمك! ، يا جاىل تعلم العلم 
 لوجو اهلل عزَّ وجلَّ واعمل بو فإنو يؤدبك .. العلم حياة والجهل موت .

                     
 اخدـِ العلم يفقو قلبك

بر على ذلك ، إذا صبرت على خدمة العلم أوالً ال بد أف اخدـ العلم والعلماء العماؿ واص
 يخدمك ثانياً .. إذا صبرت على خدمة العلم أعطيت فقو القلب ونور الباطن .

                     
 احذر ذؿَّ النفاؽ وقيد الشرؾ

واستعينوا اللهم تب عليَّ وعليهم وخلمصهم من ذؿم النفاؽ وقيد الشرؾ ، اعبدوا اهلل عزَّ وجلَّ 
على عبادتو بكسب الحبلؿ ، إف اهلل عزَّ وجلَّ يحب عبداً مؤمناً مطيعاً آكبلً من حبللو ، يحب 
من يأكل ويعمل ، ويبغض من يأكل وال يعمل ، يحب من يأكل بكسبو ويبغض من يأكل بنفاقو 

ـ إليو ويبغض ا ًِ ًّ لمنازع وتوكلو على الخلق ، يحب الموحد لو ويبغض المشرؾ بو ، يحب المسّل
 لو ، من شرط المحبة الموافقة ، ومن شرط العداوة المخالفة .
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 يا طالب الدنيا بنفاقو .. ُتب!

يا طالَب الدنيا بنفاقو افتح يدؾ فما ترى فيها شيئاً ، ويلك زىدت في الكسب وقعدت تأكل 
منهم إال من كاف لو صنعة ، وفي أمواؿ الناس بدينك . الكسب صنعة األنبياء جميعهم ، ما 

اآلخرة أخذوا من الخلق بإذف الحق عزَّ وجلَّ ، يا سكراف بخمر الدنيا وبشهواتها وىوساتها عن 
 قريب تصحو في لحدؾ .

                     
 ال تقف مع حمد الناس وذمهم!

إخبلص ، ألنو يا من يدعي العلم! ال عبرة بعلمك من غير عمل ، وال عبرة بعلمك من غير 
جسد ببل روح . عبلمة إخبلصك أنك ال تلتفت إلى حمد الخلق وال إلى ذمهم ، وال تطمع فيما 

 في أيديهم ، بل تعطي الربوبية حقها .

                     
 سِل اهلَل واستعن بو وتوكل عليو!

، أخلصوا وال تشركوا ،  يا قـو .. اتبعوا وال تبتدعوا ، وافقوا وال تخالفوا ، أطيعوا وال تعصوا
وحمدوا الحق عزَّ وجلَّ وعن بابو فبل تبرحوا ، سلوه وال تسألوا غيره ، استعينوا بو وال تستعينوا بغيره 

 ، توكلوا عليو وال تتوكلوا على غيره .
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 اتبع الشاىدْين العادلْين

ئاً لم يكن ، اتبع الشاىَدْين العادلَْين : الكتاب ال تبتدع وُتحدث في دين اهلل عزَّ وجلَّ شي
والسنة ، فإنهما يوصبلنك إلى ربك عزَّ وجلَّ ، وأما إف كنت مبتدعاً فشاىداؾ : عقلك وىواؾ ، 
فبل جـر يوصبلنك إلى النار، ويلحقانك بفرعوف وىاماف وجنودىما ، اجعل سعيك في طلب العلم 

 عن قريب ينقطع سعيك! فاجعل سعيك فيما ينفعك.والعمل ، وال تجعلو في طلب الدنيا ، 

                     
 عليك بزينة القلب!

من تزيَّن للناس بما ليا فيو مقتو اهلل عزَّ وجلَّ ، زيمن ظاىرؾ بآداب الشرع وباطنك بإخراج 
والثقة  الخلق منو ، قد اشتغلت بزينة القالب وتركت زينة القلب ، زينة القلب بالتوحيد واإلخبلص

 باهلل عزَّ وجلَّ وبذكره ونسياف غيره .

                     
 الصبر ضياء .. واالعتراُض ظلمة

إذا صبرت خفََّف عنك الببلء وأحدث لك أمراً يحبو وتحبو ، وإذا جزعت واعترضت ثقل 
تكم لو ؛ عليك الببلء وزادؾ منو عقوبة العتراضك عليو ، سبب اعتراضكم عليو عزَّ وجلَّ ومنازع

 وقوفكم مع نفوسكم وأىويتكم وأغراضكم ، وحبكم للدنيا وحرصكم على جمعها .
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 يا قـو .. عليكم بالكـر واإليثار

يا قـو .. عليكم بالكـر واإليثار في طاعة الحق عزَّ وجلَّ ال في معصيتو ، كل نعمة تصرؼ 
 في المعصية ىي معرضة للزواؿ .

                     
 الُعجُب يهلك العمل

ال تعجبّن بشيء من أعمالك فإف العجب يفسد العمل ويهلكو ، من رأى توفيق اهلل عزَّ وجلَّ 
 لو انتفى عنو العجب بشيء من األعماؿ .

                     
 ال تُبهرج .. فإف الناقد بصير

ينظر إلى قلبك ال إلى صورتك ، ينظر إلى ما  ال تبهرج فإف الناقد بصير .. إف اهلل عزَّ وجلَّ 
وراء الثياب والجلود والعظاـ ، ينظر إلى خلوتك ال إلى جلوتك ، أما تستحي  ! جعلت منظر 
الخلق مزيناً ومنظر الحق عزَّ وجلَّ منجساً ، إف أردت الفبلح فتب من جميع ذنوبك وأخلص في 

 هلل عزَّ وجّل . توبتك ، تب من شركك بالخلق ال تعمل شيئاً إال

                     
 اصحب شيخاً يُنهضك حالو

يا غبلـ .. اصحب من يعاونك على جهاد نفسك ال من يعاونها عليك ، إذا صحبت شيخاً جاىبًل 
منافقاً صاحب طبع وىوى كاف معاوناً لها عليك ، الشيوخ ال ُيصحبوف للدنيا بل يصحبوف لآلخرة 

 بع وىوى ُصِحب للدنيا ، وإذا كاف صاحب قلب ُصِحب لآلخرة .، إذا كاف الشيخ صاحب ط
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 يا من تمشيخ .. ال تكن صبياً!

يا من تمشيخ وتصدَّر وزاحم الشيوخ المخلصين في أحوالهم ، ما دمت تطلب الدنيا بنفسك 
الدنيا وتتركها  وىواؾ فأنت صبي .. ذلك طبع محض .. النادر من كل نادر ؛ نفا تعرض عن

 اختياراً ال اضطراراً ، أو كوف النفا تطمئن وتصير قلباً ؛ نادر من كل نادر ، بعيد من كل بعيد .

                     
 ال تطلب األمن بالمعصية

وأنت يا غافل .. تبارز الحق عزَّ وجلَّ بالمعصية والمخالفة ثم تأمنو ، عن قريب ينقلب أمنك 
 يقاً ، عافيتك مرضاً ، عزؾ ذالً ، رفعك وضعاً ، غناؾ فقراً .خوفاً ، سعتك ض

                     
 أمنك على قدر خوفك

اعلم أف أمنك يـو القيامة من عذاب اهلل عزَّ وجلَّ على قدر خوفك منو في الدنيا ، وخوفك 
ي قعر بئر الغفلة في اآلخرة على قدر أمنك في الدنيا ، ولكنكم غائصوف في بحر الدنيا ساكنوف ف

 ، الحرص على الدنيا وجمعها وطلب األرزاؽ ، قد حجبكم عن طريق الحق عزَّ وجّل .

                     
 الحرص فضَّاح

يا من قد فضحو حرصو .. لو اجتمعت أنت وأىل األرض على أف تجلب لك شيئاً لم يقسم 
ب ما لم يقسم لك ، كيف لك لم تقدر ، فدع عنك الحرص على طلب ما قد قسم لك وطل

 يحسن العاقل أف يضيع زمانو فيما قد ُفرغ منو  ! .
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 الطائع عاقل والعاصي مجنوف

الطائعوف لربهم عزَّ وجلَّ ىم العلماء الُعقَّل ، والعاصوف لربهم عزَّ وجلَّ ىم الجهاؿ المجانين 
يجهل لما عصى ، لو عرؼ ، العاصي جهل ربو عزَّ وجلَّ فعصاه ، وتابع شيطانو ووافقو ، فلو لم 
 نفسو وعلم أنها تأمره بالسوء لما وافقها .

                     
 كم أحذرؾ من إبليا وأعوانو  !

كم أحذرؾ من إبليا وأعوانو وأنت تصحبو وتقبل منو  ! أعوانو : النفا ، والدنيا ، والهوى 
 . ، والطبع ، وأقراف السوء .. احذر الجميع فإنهم كلهم أعداؤؾ

                     
 اعدؿ حتى ال يُعدؿ بك!

ال تظلم أحداً في الدنيا فإنك تؤخذ بو في اآلخرة ، اعدؿ في الدنيا حتى ال يُعدؿ بك عن 
 طريق الجنة ، الظَّلمة لما تركوا العدؿ ُعِدَؿ بهم عن طريق دار أىل العدؿ .

                     
 من عرؼ اهلل عرؼ الدنيا!

غل بإصبلحك وصبلحك ودع عنك القاؿ والقيل وىوس الدنيا ، تفرغ من ىمومها ما اشت
 استطعت.

يا جاىبلً بالدنيا لو عرفتها ما طلبتها. إف جاءت إليك أتعبتك ، وإف تولت َحسَّرتك ، لو 
 عرفت اهلل عزَّ وجلَّ لعرفت بو غيره .
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 للببلء حكمة .. فاصبر

لعقل! ال تهرب من باب الحق عزَّ وجلَّ ألجل بلية يبتليك بها ، فإنو أعرؼ منك يا قليل ا
بمصلحتك ، ما يبتليك إال لفائدة وحكمة ، إذا ابتبلؾ فاثبت وارجع إلى ذنوبك وأكثر االستغفار 
والتوبة ، واسألو الصبر والثبات عليها ، وقف بين يديو وتعلق بذيل رحمتو ، واسألو كشف ذلك 

 ف وجو المصلحة فيو .عنك وبيا

                     
 اصحب دليبلً ِخرميتاً!

إف أردت الفبلح فاصحب شيخاً عالماً بحكم اهلل عزَّ وجّل .. يعلمك ويؤدبك ويعرفك 
الطريق إلى اهلل عزَّ وجلَّ . المريد ال بد لو من قائد ودليل ، ألنو في برَّية فيها عقارب وحيات 

لكة ، فيحذره من ىذه اآلفات ويدلو على موضع الماء واألشجار وآفات وعطش وسباع مه
المثمرة ، فإذا كاف وحده من غير دليل وقع في أرض مسبعة وعرة كثيرة السباع والعقارب 

 والحيات واآلفات ..
يا مسافراً في طريق الدنيا ال تفارؽ القافلة والدليل والرفقاء ، وإال ذىب منك مالك وروحك 

 راً في طريق اآلخرة .. كن أبداً مع الدليل إلى أف يوصلك إلى المنػزؿ .، وأنت يا مساف

                     
 يا غبلـ .. احذر قرناء السوء

يا غبلـ .. ىؤالء الذين تعاشرىم في الدنيا للدنيا ، غداً ال تراىم تقطع بينكم .. كيف ال 
 عزَّ وجلَّ  ! . إف كاف وال بد لك من تقطع بينك وبين أقرانك السوء الذين عاشرتهم في غير اهلل

 معاشرة الخلق .. فعاشر المتورعين المتزىدين العارفين العاملين مريدي الحق عزَّ وجّل .
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 خالط األدباء .. يحسن أدبك

أحسن أدبك بين يدي معلمك ، وليكن صمتك أكثر من نطقك فإف ذلك سبب لتعلمك 
و. حسن األدب يقربك وسوء األدب يبعدؾ ، كيف يحسن أدبك وأنت ال تخالط وقربك إلى قلب

 األدباء   كيف تتعلم وأنت ال ترضى بمعلمك وال تحسن ظنك فيو  

                     
 أدعوكم إلى الموت األحمر!

 يا قـو .. إني أدعوكم إلى الموت األحمر .. وىو : مخالفة النفا والهوى والطبع والشيطاف
والدنيا .. والخروج عن الخلق وترؾ ما سوى الحق عزَّ وجلَّ في الجملة .. جاىدوا في ىذه 

 األحواؿ وال تيأسوا .

                     
 ال تكن حماراً يحمل أسفاراً !

من ال يعمل بعلمو فهو جاىل ، وإف كاف متقناً لحفظو .. تعلمك للعلم من غير عمل يردؾ 
بالعلم يردؾ إلى الحق عزَّ وجلَّ ، ويزىدؾ في الدنيا ويبصرؾ بباطنك ، إلى الخلق ، وعملك 

يشغلك عن تزيين الظاىر ويلهمك بتزيين الباطن ، فحينئذ يتوالؾ الحق عزَّ وجلَّ ألنك قد 
 صلحت لو .

                     
 إنما الميت ميمُت األحياء

الدنيا .. إيش تنفعو حياتو وىو يصرفها في الميت من مات عن ربو عزَّ وجلَّ وإف كاف حيا في 
 تحصيل شهواتو ولذاتو وترىاتو  ! فهو ميت معنًى ال صورة .
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 عليك بالكنػز الذي ال يفنى

الكنػز الذي ال يفنى : ىو : الصدؽ واإلخبلص ، والخوؼ من اهلل عزَّ وجلَّ ، والرجاء لو ، 
 اؿ .والرجوع إليو في جميع األحو 

                     
 رزقك آتيك .. زىدت أو رغبت!

قسمك يأتيك إف زىدت أو رغبت ؛ فإذا زىدت وصل إليك قسمك وأنت عزيز ، وإذا 
 رغبت وصل إليك وأنت غير عزيز .

                     
 أَْنِكْر بالشرع ال بهواؾ !

نفا والطبع ، ما سكت الشرع عنو أنكروا على أنفسكم وعلى غيركم بالشرع ال بالهوى وال
 فوافقوه في سكوتو ، وما نطق بو فوافقوه في نطقو .

                     
 أنت تعبر على قنطرة الموت!

دع عنك الهوس وأخلص في أعمالك ، الموت على رصد منك ، ال بد لك من العبور على 
د أف يأتيك ، وما ىو لغيرؾ ال قنطرتو ، دع عنك ىذا الحرص الذي قد فضحك ، ما ىو لك ال ب

 يأتيك .

                     
 

 

 



201 

 

 

 أما في القلب فبل!

ويحك .. الدنيا في اليد يجوز ، في الجيب يجوز ، ادخارىا لسبب بنية صالحة يجوز ، أما 
. وقوفها على الباب يجوز ، أما دخولها إلى ما وراء الباَب .. ال وال كرامة  في القلب فبل يجوز

 . لك

                     
 إلى متى ىذا النفاؽ  !

ىذا النفاؽ إلى متى يا علماء ويا زىاد  ! كم تنافقوف الملوؾ والسبلطين حتى تأخذوا منهم 
حطاـ الدنيا وشهواتها ولذاتها  ! أنتم وأكثر الملوؾ في ىذا الزماف ظلمة وخونة في ماؿ اهلل عزَّ 

 وجلَّ وفي عباده .

                     
 ال يفلح على يديك أحد

يا جاىل تعلم من جهلك! .. إنك قد تركت التعلم واشتغلت بالتعليم! ال تتعب .. ما يجيء 
منك شيء ، وال يفلح على يديك أحد ، ألف من ال يحسن أف يكوف معلم نفسو ، فكيف يكوف 

 معلم غيره .

                     
 أنظْر إلى الخلق بعين العجز

ا غبلـ .. ال تنظر إلى الخلق بعين البقاء .. بل انظر إليهم بعين الفناء ، ال تنظر إليهم بعين ي
الضر والنفع .. بل انظر إليهم بعين العجز والذؿ ، وحمد الحَق عزَّ وجلَّ وتوكل عليو وال تهذي 

هر ما يتقلبوف فيو فيما ُفرَِغ منو ؛ الدنيا وجميع ما يظهر فيها قد فرغ منو ، والخلق وجميع ما يظ
 قد فرغ منو ، قلب المؤمن فارغ من ىذا كلو .
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 يا جاىل .. ال تغضب من ناصح!

يا جاىل .. ما يكفيك أنك غيُر ُمتٍَّق حتى إذا قيل لك : اتق اهلل ، تغضب! .. إذا قيل لك 
 غيظك منو .الحق تسمع وتتهاوف ، ثم إذا أنكر عليك منكر تغتاظ عليو وتشفي 

                     
 أما تستحي يا خادـ الظََّلمة  !

أما تستحي  ! قد حملك حرصك على أنك تخدـ الظلمة وتأكل الحراـ! . إلى متى تأكل 
وتخدـ  ! الملوؾ الذين تخدمهم يزوؿ ملكهم عن قريب .. كن عاقبلً واقنع باليسير من الدنيا 

 حتى يأتيك الكثير من اآلخرة .

                     
 الجاىل في فساد كلي وظلمة

والجاىل ال تسوي عبادتو شيئاً .. بل ىو في فساد كلي وظلمة كلية ، والعلم أيضاً ال ينفع إال 
بالعمل بو ، والعمل ال ينفع إال باإلخبلص فيو ، كل عمل ببل إخبلص ال ينفع وال يقبل من عاملو . 

 جة عليك .إذا علمت ولم تعمل كاف العلم ح

                     
 اعلْم .. اعمل .. علمم

تعَلم واعمل وعلمم .. فإف ذلك مجمع لك الخير بأسره . إذا سمعت كلمة من العلم وعملت 
بها وعلمتها غيرؾ كاف لك ثواباف : ثواب العلم وثواب التعليم . الدنيا ظلمة والعلم نور فيها ، 

 ذه الظلمة ويفسد أكثر مما ُيصلح .فمن ال علم لو فهو يتخبط في ى
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 وافضيحتاه .. كيف ال أستحي منك  !

يا من يدعي العلم! ال تأخذ من يد نفسك وطبعك وشيطانك .. ال تأخذ من يد وجودؾ .. ال 
..  تأخذ من يد ريائك ونفاقك ، زىُدؾ ظاىر ، ورغبُتك باطن ، ىذا زىد باطل ، أنت معاقب عليو

تدلا على الحق عزَّ وجلَّ ، وىو يعلم ما في خلوتك وما في جلوتك وما في قلبك  ! ليا عنده 
خلوة وال جلوة وال ستر ، قل : واحياءاه .. واويبله .. وافضيحتاه! فكيف يطلع الحق عزَّ وجلَّ 

 على جميع أفعالي في ليلي ونهاري وىو ناظر وأنا ال أستحي من نظره  ! .

                     
 ال يبغض المؤمن إال المنافق

 كل من في قلبو إيماف يحب المؤمن ، وكل من في قلبو نفاؽ يبغضو .

                     
 كيف تعلم أنك محجوب  

إذا علمت ورأيت أف قلبك ال يدنو من الحق عزَّ وجلَّ ، وال تجد حبلوة العبادة واألنا .. 
 محجوب ألجل الخلل الذي في عملك . فاعلم أنك لست بعامل ، وأنك

ماذا الخلل   الرياء والنفاؽ والعجب!! يا عامل عليك باإلخبلص وإال فبل تتعب ، عليك 
 بالمراقبة للحق عزَّ وجلَّ في الخلوة والجلوة .

                     
 غض بصرؾ .. واشكر ربك

محـر ، واذكر نظر من ال تبرح من نظره احذر من الحق عزَّ وجّل .. غضَّ عينيك عن النظر إلى ال
وعلمو ، إذا لم تناظر الحق عزَّ وجلَّ ولم تنازعو تمت عبوديتك لو وصرت عبداً حقاً ، وتدخل في 

 [. 42] الحجر :  ِإفَّ ِعبَاِدي لَْيَا َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ...  :  زمرة من قاؿ في حقهم
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لوب الخلق وألسنتهم بالشكر لك والتودد إليك ، فحينئذ ال إذا تحق شكرؾ هلل عزَّ وجلَّ ، ألهم ق
 طريق للشيطاف وأعوانو عليك .

                     
 عليك بصحبة العبودية

عليك بصحبة العبودية ، وىي : امتثاؿ األمر واالنتهاء عن النهي والصبر على اآلفات . 
لحة . األساس ما أحكمتو! على أي شيء أساس ىذا األمر التوحيد ، والثبات عليو األعماؿ الصا

تبني  ! . النية ما صحت لك ، كيف تتكلم  ! سكوتك ما تمَّ لك ، كيف تنطق ىذا الكبلـ على 
الخلق نيابة عن الرسل  ! . ألنهم ىم الذين كانوا خطباء الخلق ، فلما ذىبوا أقاـ الحق عزَّ وجلَّ 

 . العلماء العماؿ بعلمهم مقامهم وجعلهم ورَّاثهم

                     
 اترؾ شهواتك تحت أقدامك

يا غبلـ .. اترؾ شهواتك تحت أقدامك ، وأعرض عنها بكل قلبك ، فإف كاف لك شيء منها 
في سابقة علم اهلل عزَّ وجلَّ فهو يجيئك في وقتو .. مهنأ مكفى مطيباً ، فتأخذه بيد العز ال بيد 

وجلَّ ثواب الزىد فيو .. ونظر إليك بعين الكرامة ..  الذؿ ، ومع ذلك قد حصل لك عند اهلل عزَّ 
 ألنك لم تشره وتلح في طلبو .

                     
 تدعي العلم وتفرح كالجهاؿ!

ويحك .. تدَّعي العلم وتفرح فرح الجهاؿ وتغضب كغضبهم ، فرحك بالدنيا وإقباؿ الخلق 
من الفرح فافرح إذا كاف دنيا وبذلتها في عليك ينسيك الحكمة ويقسى قلبك .. إف كاف وال بد 

 طاعة اهلل عزَّ وجلَّ ، تنفع بها خداـ الحق عزَّ وجلَّ وتعينهم على طاعاتهم .
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 ذكرؾ الموت يهومف المصائب

من أراد أف يحصل لو الرضا بقضاء اهلل عزَّ وجّل .. فليدـ ذكر الموت .. فإف ذكره يهوف 
واآلفات . وال تتهمو على نفسك وعلى مالك وولدؾ ، بل قل : ربي أعلم بي مني ، المصائب 

فإذا دمت على ذلك جاءتك لذة الرضا والموافقة ، فتذىب اآلفات بأصولها وفروعها ، ويجيئك 
بدلها النعم والطيبات ؛ لما وافقت وتلذذت بالرضا في حاؿ الببلء ، جاءتك النعم من كل جانب 

 ومكاف .

                     
 شكر النعمة .. وصبر الضيق

سعة الرزؽ فتنة مع عدـ الشكر ، وضيق الرزؽ فتنة مع عدـ الصبر ، الشكر يزيدؾ من النعم 
ويقربك إلى ربك عزَّ وجلَّ ، والصبر يثبت أقداـ قلبك وينصره ويؤيده ويظفره ، وعاقبتو محمودة 

 حراـ يُظلم بو القلب والوجو .دنيا وآخرة ، االعتراض على الحق عزَّ وجلَّ 

                     
 ادع اهلل أف يصبمرؾ

ويحك يا جاىل .. بدؿ ما تشغل نفسك باالعتراض اشغلها بالسؤاؿ للحق عزَّ وجلَّ ، 
شاغلها بو حتى تذىب أوقات الببليا وتنطفيء نيراف اآلفات .. إذا تحيرت قل : يا دليل 

 وعجزت عن الصبر ، قل : إلهي أعني وصبرني واكشف عني . المتحيرين دلني . إذا ابتليت

                     
 ال يغرؾ شبابك ومالك

ال يغرؾ شبابك ومالك وجميع ما أنت فيو ، عن قريب يؤخذ منك جميع ما أنت فيو ، وتذكر 
اهلل عزَّ تفريطك وتضييعك لهذه األياـ في البطاالت فتندـ ، وال ينفعك الندـ .. ما دمت مع غير 

وجّل .. فأنت في ىم وغم وشرؾ وثقل .. أخرج من الخلق بقلبك واتصل بالحق عزَّ وجّل .. ىذا 
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الذي أنت فيو ال يصح وال يتم .. ألف أساسو واه ما ىو محكم .. ىو مزبلة وقد بنيت على ربوة ، 
 عراض عن اآلخرة .تب إلى الحق عزَّ وجلَّ ، واسألو تغيير ما أنت عليو وفيو من طلب الدنيا واإل

                     
 من استغنى برأيو ضل

يا غبلـ .. أنت فارغ من اآلخرة مآلف بالدنيا ، ويغمني حالك ويغمني فراقك للصالحين وترؾ 
مجالستهم واستغناؤؾ بالدنيا ، أما علمت أف من استغنى برأيو ضل  !. ما من عالم إال ويحتاج 

 إال وغيره أعلم منو. إلى زيادة علم ، ما من عالم

                     
 فّرغت قلبك من الحق فامتؤل بالدنيا!

يا غبلـ .. إني أرى تصاريفك غير تصاريف المراقبين هلل عزَّ وجلَّ الخائفين منو ، تواصل أىل 
فرح الشر والفساد وتفارؽ األولياء واألصفياء! . قد فرَّغت قلبك من الحق عزَّ وجلَّ ومؤلتو من ال

بالدنيا وأىلها وحطامها .. أما علمت أف الخوؼ شحنٌة في القلب ، ومنومر لو ومبيمن ومفسر  ! . 
 إف دمت على ىذا فقد ودعت السبلمة دنيا وآخرة .

                     
 من مات قامت قيامتو

 بشيء.لو ذكرت الموت قّل فرحك بالدنيا وكثر زىدؾ فيها : من أخَّره الموت كيف يفرح 
آخر األحزاف واألفراح ، والغنى والفقر ، والشدة والرخاء ، واألمراض واألوجاع .. الموت ، 

 من مات قامت قيامتو ، وقرب البعيد في حقو .
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 ُكْن ُكلَّك طاعة

اجهد أف تكوف كلك طاعة ، فإذا فعلت ذلك صرت بجملتك لربك عزَّ وجلَّ ، المعصية 
النفا والطاعة فقدانها ، تناوؿ الشهوات وجود النفا ، واالمتناع عنها فقدانها ، امتنع عن  وجود

 الشهوات وال تتناولها إال موافقة لقدر اهلل عزَّ وجلَّ ال باختيارؾ وشهواتك .

                     
 تعلْق بذيل رحمة ربك

يري ، وعظي على ظاىرؾ ، يا غبلـ .. كن أنت واعت نفسك وال تحتج إلّي وال إلى غ
ووعظك على باطنك ، عت نفسك بدواـ ذكر الموت وقطع العبلئق واألسباب .. تعلق برب 
األرباب الخبلؽ العظيم العليم ، تعلق بذيل رحمتو وتعلق برأفتو . ال تشتغل بغيره عنو فإنو 

 يحجبك عنو.

                     
 اىجموا على األعماؿ!

 ! طاعتكم ظاىرة ومعاصيكم باطنة ، أنتم عن قريب مأخوذوف بيد الموت ويلكم ما تستحوف 
والسقم .. وأنتم مقصروف في األعماؿ ، ما تستحوف  ! قد رضيتم بالبطالة في نهاركم وليلكم ، 
تريدوف ما عند اهلل عزَّ وجلَّ مع التقصير ، اىجموا على األعماؿ وقد تعودتها نفوسكم ، لكل 

 تصفوف وتزوؿ األكدار ، إذا تبتم ال بد من بداية ونهاية . داخل دىشة وفي اآلخر
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 خصلتاف ال يفلح صاحبهما

ويحك .. قد جمعت بين حب الدنيا وبين التكبر ، وىاتاف خصلتاف ال يفلح صاحبهما إف لم 
تتكبر فما يتب منهما ، كن عاقبًل! من أنت   ومن أي شيء خلقت   وألي شيء خلقت   ال 
 يتكبر إال جاىل ، يا قليل العقل تطلب الرفعة بالتكبر .. اعكا ُتصب.

                     
 التواضع وحسن األدب يقربك

التواضع وحسن األدب يقربك ، والتكبر وسوء األدب يبعدؾ ، الطاعة تصلحك وتقربك ، 
 والمعصية تفسدؾ وتبعدؾ .

                     
 لدين بالتينال تبع ا

يا غبلـ .. ال تبع الدين بالتين ، ال تبع دينك بدين السبلطين والملوؾ واألغنياء وأكلة الحراـ 
، إذا أكلت بدينك اسود قلبك ، وكيف ال يسّود وأنت تعبد الخلق   يا مخذوؿ لو كاف في قلبك 

ن ما يقرب قلبك نور لفرقت بين الحراـ والشبهة والمباح ، وبين ما يسود قلبك وينوره ، وبي
 ويبعده .
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 ابِن بنية .. واقنع بقسمك

يا من يبني القصور والدور ويذىب عمره في عمارة الدنيا! ال تبن شيئاً بغير نية صالحة ؛ 
فأساس البناء في الدنيا النية الصالحة ، ال يكوف بناؤؾ بنفسك وىواؾ ، الجاىل يبني في الدنيا 

ىواه وطبعو وعادتو ، فبل جـر ال تصح لو قرينة صالحة ، وال يتهنأ بما بناه ويسكنو غيره ، بنفسو و 
ويقاؿ لو يـو القيامة : لم بنيت   ومن أين أنفقت   ولم أنفقت   يحاسب على الجميع ، اطلب 

 . الرضا والموافقة ، واقنع بقسمك وال تطلب ما لم يقسم لك

                     
 ي اإلسبلـمن معان

ويحك .. تدعي أنك مسلم وأنت معترض على اهلل عزَّ وجّل .. كذبت في دعواؾ ، اإلسبلـ 
، فحينئٍذ يصح  مشتق من االستسبلـ لقضاء اهلل عزَّ وجلَّ مع حفت حدود كتابو وسنة رسوؿ اهلل 

 لك اإلسبلـ .

                     
 شـؤ طوؿ األمل

في معاصي اهلل عزَّ وجلَّ ومخالفتو ، متى ما قصرت أملك  شـؤ طوؿ األمل ىو الذي يوقعك
 جاءؾ الخير ، فتمسَّْك بو إف أردت الفبلح .

                     
 ال تصحب موتى القلوب

أنت ميت القلب وصحبتك أيضاً لموتى القلوب ، أنت قبر تأتي قبراً مثلك ، ميت تأتي ميتاً 
 لك ، أعمى يقودؾ أعمى مثلك .مثلك ، أنت زَِمٌن يقودؾ زَِمٌن مث

 اصحب المؤمنين الموقنين الصالحين ، واصبر على كبلمهم واقبلو واعمل بو وقد أفلحت.
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 كم تتعلم وال تعمل

كم تتعلم وال تعمل! . اطِو ديواف العلم ثم اشتغل بنشر ديواف العمل مع اإلخبلص وإال فبل 
عزَّ وجلَّ بأفعالك ، قد ألقيت جلباب  فبلح لك ، تتعلم العلم فحسب ، أنت مجتر على الحق

الحياء من عينيك وقد جعلتو أىوف الناظرين إليك!! . أنت آخذ بهواؾ ومتحرؾ بهواؾ فبل جـر 
يهلكك ىواؾ ، استح من اهلل عزَّ وجلَّ في جميع أحوالك واعمل بحكمو ، إذا عملت بظاىر 

 الحكم أدناؾ العمل إلى العلم باهلل عزَّ وجّل .

                     
 اجعل البلية نعمة!

إذا ارتكبت الذنوب جاءت اآلفات ووقعت عليك ، فإف تبت واستغفرت ربك عزَّ وجلَّ 
واستعنت بو وقعت حواليك ، ال بد لك من بلية ، فاسأؿ اهلل عزَّ وجلَّ أف يأتيك معها بالصبر 

 في القلب ، في الظاىر ال والموافقة ، حتى يسلم ما بينك وبينو ، فيكوف الخدش في القالب ال
 في الباطن ، في الماؿ ال في الدين ، فحينئٍذ تكوف البلية نعمة ال نقمة .

                     
 الكذاب ذليٌل في نفسو

يا منافق ..! قد قنعت من اتباعك هلل عزَّ وجلَّ ولرسولو باالسم ال بالمعنى ، ذلك كذب 
ي الدنيا واآلخرة ؛ العاصي ذليل في نفسو والكذاب ذليل ظاىرؾ وباطنك ، فبل جـر أنت ذليل ف

 في نفسو .
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 ال تبْع عزيزاً بذليل!

يا عالماً! ال تدنا علمك عند أبناء الدنيا ، ال تبع عزيزاً بذليل ، العزيز : العلم ، والذليل : 
ؾ ما ليا لك مقسـو ، إنما قسمك ىو الذي في أيديهم من الدنيا ، الخلق ال يقدروف أف يعطو 

 يجري على أيديهم ، فإذا صبرت جاء قسمك على أيديهم وأنت عزيز .

                     
 ذكر القلب أوالً ثم اللساف

ذكر اللساف ببل قلب ال كرامة وال عزازة لك بو ، الذكر ىو ذكر القلب ثم ذكر اللساف .. 
 ذكُر عنك أوزارْؾ.اذكره حتى يذكرؾ ، اذكره حتى يحط ال

                     
 الطامع فارٌغ كالطمع

كبلـ الطامع ال يخلو من رجة ومداىنة ، ال يمكنو المحاقة ، يكوف كبلمو قشراً فارغاً ال لب 
فيو ، صورة ببل معنى . الطامع فارغ كالطمع ، ألف حروؼ الطمع كلها فارغة : الطاء والميم 

وجلَّ أصدقوا وقد أفلحتم ، الصادؽ ىمتو عالية في السماء ، ال يضره  والعين . يا عباد اهلل عزَّ 
 قوؿ قائل .
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 ال تجعل الدنيا كبيرة في عينيك

يا غبلـ .. لو كاف عندؾ ثمرة العلم وبركتو لما سعيت إلى أبواب السبلطين في حظوظ 
ما إلى أبواب الخلق ، والزاىد ال يدْين لو يأخذ نفسك وشهواتها ، العالم ال رجلين لو يسعى به

بهما أمواؿ الناس ، والمحب هلل عزَّ وجلَّ ال عينين لو ينظر بهما إلى غيره .. ال تكبر في عيني 
 رأسو الدنيا .

                     
 أكثركم يتبعوف الزاعق الناعق

عق وناعق ، األكثر من المتكلمين  كونوا عقبلء ما أنتم على شيء! األكثر منكم يتبعوف كل زا
 كبلمهم من ألسنتهم ال من قلوبهم ، زعقات المنافق من لسانو ورأسو وزعقات الصادؽ من قلبو .

                     
 كيف تدؿ على اهلل يا أعمى  !

كيف تدؿ عليو وأنت أعمى  ! كيف تقود غيرؾ   قد أعماؾ ىواؾ وطبعك ومتابعتك لنفسك 
 ياؾ ورياستك وشهواتك .ومحبتك لدن

                     
 قصمر أملك وال تكن حريصاً 

األحمق يعصي اهلل عزَّ وجلَّ والعاقل يطيعو ، الحريص على جمع الدنيا يرائي وينافق والقصير 
 األمل ال يفعل ذلك ، المؤمن يتقرب إلى اهلل عزَّ وجلَّ بأداء الفرائض ويتحبب إليو بالنوافل .
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 ال تفرح بثياب غيرؾ!

ال تستعر كلمات الصالحين وتتكلم بها وتدعيها لنفسك ، العارية ال تخفى .. ازرع القطن 
بيديك ، واسقو بيديك ، وربمو بجهدؾ ، ثم انسجو وخيمطو والبسو . ال تفرح بماؿ غيرؾ وثياب 

ك قلوب الصالحين ، إذا لم يكن لك غيرؾ ، إذا أخذت كبلـ غيرؾ وتكلمت بو وادعيتو مقتت
... اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكنُتْم  فعل فبل قوؿ ، كل األمر معلق على العمل ، قاؿ اهلل عزَّ وجلَّ : 

 [. 32] النحل :  تَػْعَمُلوَف 

                     
 اللساف ترجماف القلب

؛ فإذا كاف القلب مختلطاً ، فتارة كبلمك يدؿ على ما في قلبك ، اللساف ترجماف القلب 
يصح الكبلـ وتارة يبطل ، ال تقدر تغيير الشيء عما ىو وأخرى تغير ، وإذا زاؿ تخليطو صح 

اللساف . إذا زاؿ الشرؾ منو صح اللساف ، وإذا أشرؾ يقتدى بالخلق ، تغير وتبدؿ وتعثر وكذب 
. 

                     
 من أحب هلل وأبغض هلل فاز

وقع حب رجل وبغض آخر ، فبل تحب ىذا وتبغض ىذا بنفسك وبطبعك ، بل حكممهما   إذا
كليهما على الكتاب والسنة ؛ فإف وافقا الذي أحببتو فدـ على محبتو ، وإف خالفا فارجع عن 
محبتو ، وإف وافقا الذي أبغضتو فارجع عن بغضو ، وإف لم ينفعك ذلك ولم يبن لك فارجع إلى 

 لهم عنهما .قلوب الصديقين وس
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 قصة لطيفة

اشترى رجل مملوكاً ، وكاف ذلك المملوؾ من أىل الدين والصبلح ، فقاؿ لو : يا مملوؾ 
إيش تريد تأكل  فقاؿ : ما تطعمني . فقاؿ لو : ما الذي تريد تلبا   فقاؿ : ما تلبسني . فقاؿ 

ؿ ما تأمرني . فبكى الرجل فقاؿ : طوبى لي لو  لو : ما الذي تحب أف تعمل من األشغاؿ   فقا
كنت مع ربي عزَّ وجلَّ كما أنت معي . فقاؿ المملوؾ : يا سيدي وىل للعبد مع سيده إرادة أو 

 اختيار  ! . فقاؿ لو : أنت حر لوجو اهلل .

                     
 من أيقن بالموت استقاـ

فأنت ممقوت ، اشتغل بطهارة قلبك أوالً فإنو  اشتغالك بالدنيا يحتاج إلى نية صالحة وإال
فريضة ، ثم تعرض للمعرفة ، إذا ضيعت األصل ال يقبل منك االشتغاؿ بالفرع ، ال تنفع طهارة 
الجوارح مع نجاسة القلب ، طهمْر جوارحك بالسنة وقلبك بالعمل بالقرآف ، احفت قلبك حتى 

 اف في قلبك ينضح منك على جوارحك .تحفت جوارحك ، كل إناء ينضح بما فيو ، أي شيء ك
كن عاقبًل! ما ىذا عمل من يؤمن بالموت ويوقن بو ، ما ىذا عمل من يرتقب لقاء اهلل عزَّ 

 وجلَّ ويخاؼ من محاسبتو ومناقشتو .

                     
 تواضعك دليل صدقك

ناً ، ومن اهلل عزَّ وجلَّ قرباً ، يرى القلب الصحيح ممتليء توحيداً وتوكبلً ويقيناً وتوفيقاً وحلماً وإيما
الخلق كلهم بعين العجز والذؿ والفقر ، ومع ذلك ال يتكبر على طفل صغير منهم ، يصير كالسبع 
وقت لقاء الكفار والمنافقين والعصاة .. ويتواضع ويذؿ للصالحين المتقين الورعين وقد وصف 

نَػُهْم ...  اهلل عزَّ وجلَّ القـو الذين ىذه صفاتهم فقاؿ :  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بَػيػْ ]  ... َأِشدَّ
 [. 29الفتح : 
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 خواطرؾ من جنا ىمك

سألو سائل عن الخواطر ، فقاؿ : ما يدريك ما الخواطر   خواطرؾ من الشيطاف والطبع 
 والهوى والدنيا ، ىمك ما أىمك ، خواطرؾ من جنا ىمك .

هلل عزَّ وجلَّ وذكره عندؾ ؛ فبل جـر يمتلئ قلبك من قربو وتهرب خواطر الشيطاف إذا كاف ا
والهوى والدنيا من عندؾ ، للدنيا خاطر واآلخرة خاطر ، فتحتاج أيها الصادؽ إلى دفع جميع 

 الخواطر والسكوف إلى خاطر الحق عزَّ وجّل .

                     
 النظر إلى الخلق أصل الببلء

بلـ! .. ما يقع بيدؾ من الحق عزَّ وجلَّ شيء بنفاقك وفصاحتك وببلغتك وتصفير يا غ
وجهك وترقيع مرقعتك وجمع أكنافك .. كل ذلك من نفسك وشيطانك وشرفك بالخلق وطلب 

 الدنيا منهم .

                     
 اطلب العلم والعلماء!

ى مشٌي ، امش حتى ال تطاوعك ويلك امِش في طلب العلم والعلماء العماؿ حتى ال يبق
 ساقاؾ.

                     
 ليكن كبلمك جواباً!

اجتهد أف ال تبدأ بالكبلـ بل يكوف جواباً ، إذا سألك سائل عن شيء فإف كاف جوابو مصلحة 
 لك ولو وإال فبل تجبو .
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 اصحب تقياً تكن مثلو!

من ال يصحب العلماء العماؿ فهو من نبض التراب ال دليل لو من ال يرى المفلح ال يفلح ، 
 ال أـ لو ، اصحبوا من لو صحبة مع الحق عزَّ وجّل .

                     
 فتش عن مرآة لدينك!

فتمْش على من يكوف مرآة لوجو دينك ، كما تنظر في المرآة وتسوي وجو ظاىرؾ وعمامتك 
 هوس ، تقوؿ : ما أحتاج إلى من يعلمني !! .وشعرؾ ، كن عاقبلً ، إيش ىذا ال

                     
 ال يوافقك الشرع وال العقل

يا غبلـ .. أنت نفا وطبع وىوى ، تقعد مع النسواف األجانب والصبياف ثم تقوؿ : ال أبالي 
يشتعل .. كذبت! ال يوافقك الشرع وال العقل ، تضيف ناراً إلى نار ، حطباً إلى حطب ، فبل جـر 

دار دينك وإيمانك! . إنكار الشرع لهذا عاـ لم يستثن فيو أحداً ، حصمِل اإليماف والمعرفة باهلل 
 عزَّ وجلَّ وقوة القرب ، ثم أصبح طبيباً للخلق نيابة عن الحق عزَّ وجّل .
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 الدنيا دار اآلفات

الببليا ، ما يصفو ألحد فيها عيش ، ال سيما إذا  ىذه الدنيا فانية ذاىبة ، ىي دار اآلفات و 
كاف حكيماً . كما قيل : الدنيا ال تقر فيها عيُن حكيم .. عيُن ذاكِر الموت . من كاف السبع 
بحذائو فاتحاً فمو قريباً إليو كيف يستقر قراره وتناـ عينو  ! يا غافلوف! القبر فاتح فمو ، سبع 

 الموت وثعبانو فاتحاف فمهما.

                     
 

 ال تكن عبد األمَّارة بالسوء!

يا قـو .. أنتم تعدوف خلف الدنيا حتى تعطيكم ، وىي تعدو خلف أولياء اهلل حتى تعطيهم ، 
تقف بين أيديهم ورأسها مطأطئ . اضرب نفسك بصمصامة التوحيد ، والبا لها خوذة التوفيق ، 

ليقين ، فتارة مطاعنة وأخرى مضاربة : ال تزاؿ  وخذ لها رمح المجاىدة وترس التقوى وسيف ا
كذلك حتى تذؿ لك وتصير راكباً لها ، لجامها بيدؾ تسافر بها براً وبحراً ، فحينئٍذ يباىي بك 
ربك عزَّ وجلَّ ، ثم تقدـ الذين بقوا مع نفوسهم ولم يتخلصوا منها ، من عرؼ نفسو وغلبها 

ي أمره ، ال خير فيك حتى تعرؼ نفسك وتمنعها صارت راحلة لو ، تحمل أثقالو وال تخالفو ف
حظها وتعطيها حقها . ال ترفعوا عصا المجاىدة عن نفوسكم ، ال تغتروا بدواىيها ، ال تغتروا 
بتناومها ، ال تغتروا بتناـو السبع فإنو يريكم أنو نائم وىو منتظر لفريسة يفترسها . ىذه النفا 

قة في الخير ، وىي تبطن بخبلؼ ذلك !! . كن على تظهر الطمأنينة والذؿ والتواضع والمواف
 حذر مما يتم منها بعد ذلك .
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 الشرؾ بالخلق ظلمٌة فاحذره ! 

يا غبلـ! .. متى يصفو قلبك وأنت مشرؾ بالخلق  ! وكيف تفلح وأنت في كل ليلة تعين كل 
لبك وىو فارغ من التوحيد ما فيو ذرة منو من تمضي إليو وتشكو إليو وتكدى منو   كيف يصفو ق

 ! . التوحيد نور والشرؾ بالخلق ظلمة . كيف تفلح وقلبك فارغ من التقوى ما فيو ذرة   أنت 
محجوب عن الخالق بالخلق ، محجوب باألسباب عن المسبب ، محجوب بالتوكل على الخلق 

 ى ببل بينة  ! .والثقة بهم ، أنت دعوى مجردة ، باقة بقل ، ما تُعطى بالدعو 

                     
 الصالح يعت الخلق بكل فن

المحب هلل عزَّ وجلَّ العارؼ يعت الخلق بكل فن ؛ يعظهم تارة بقولو ، وتارة بفعلو ، وتارة 
 بهمتو .

                     
 عليك بخوذة اإليماف!

ن أىلك وجارؾ وجارتك يا غبلـ .. عليك بخويصة نفسك عند ضعف إيمانك ، ما عليك م
وأىل بلدؾ وإقليمك ، فإذا قوي إيمانك ، فابرز إلى أىلك وولدؾ ثم إلى الخلق ، ال تبرز إليهم 
إال بعد أف تتدرع بدرع التقوى ، وتترؾ على رأس قلبك خوذة اإليماف ، وبيدؾ سيف التوحيد ، 

والفر والضرب والطعاف ، وفي جعبتك سهاـ إجابة الدعاء ، وتركب حصاف التوفيق ، وتتعلم الكر 
ثم تحمل على أعداء الحق عزَّ وجلَّ ، فحينئٍذ تجيئك النصرة والمعونة من جهاتك الست ، 

. تأمرىم بعمل أىل الجنة  وتأخذ الخلق من أيدي الشيطاف ، وتحملهم إلى باب الحق عزَّ وجلَّ 
 وتحذرىم من عمل أىل النار .
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 عليك قيامتك!بقٌَّة تقيم 

إذا دعوت الخلق ولست على باب الحق عزَّ وجلَّ كاف دعاؤؾ لهم وباالً عليك ، كلما 
تحركت بركت ، كلما طلبت الرفعة اتضعت ، ما عندؾ من الصالحين خبر ، أنت لقلقة ، أنت 
لساف ببل جناف ، أنت ظاىر ببل باطن ، جلوة ببل خلوة ، جولة ببل صولة . سيفك من خشب ، 

مك من كبريت ، أنت جباف ال شجاعة لك ، أدنى سهم يقتلك ، بقة تقيم عليك قيامتك !! وسها
. 

                     
 يا غبلـ .. عش حياة مودمع

يا غبلـ .. قصمر أملك وقلل حرصك ، صّل صبلة مودع ، ال ينبغي لمؤمن أف يناـ إال 
في عافية كاف مباركاً ، وإال فيجد أىلو  ووصيتو مكتوبة تحت رأسو ، فإف أيقظو الحق عزَّ وجلَّ 

وصيتو ينتفعوف بها بعد موتو ويترحموف عليو . يكوف أكلك أكل مودع ، ووجودؾ بين أىلك وجود 
 مودع ، ولقاؤؾ إلخوانك لقاء مودع.

                     
 علمك بالمطلوب يهومف المبذوؿ

في طاعة ربو عزَّ وجلَّ ، ما يزاؿ المؤمن  من علم ما يطلب ىاف عليو ما يبذؿ من قواه وجهده
 في تعب حتى يلقى ربو عزَّ وجّل .

 من ترؾ الوحي تزندؽ

الـز ما جاء بو الرسوؿ ، وىو الكتاب والسنة ، فإف من تركهما تزندؽ ومن رقبة اإلسبلـ مرؽ 
 ، فيكوف النار والعقاب موئلو آجبلً والمقت لو عاجبلً !! .
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 لوال االمتحاف لكثرت الدعاوى

لوال االمتحاف لكثرت الدعاوى ؛ من ادعى الحلم نمتحنو باإلغضاب ، ومن ادعى الكـر 
نمتحنو بالطلب منو ، وكل من ادعى شيئاً نمتحنو بضده ، دعوا عنكم الهوس والزموا التقى في 

ا بحبل الكتاب والسنة جميع أحوالكم .. اتقوا الشرؾ في األصل والمعاصي في الفرع ، ثم تعلقو 
وال تخلوىما من أيديكم . الحق عزَّ وجلَّ ال يجمع على عبد خوفين ، قد تقدـ خوؼ القـو في 
الدنيا عند أكلهم وشربهم ولبسهم ونكاحهم وجميع تصرفهم ، تركوا الحراـ والشبهة وكثيراً من 

ولهم ومشروبهم وجميع الحبلؿ خوفاً من حساب ربهم عزَّ وجلَّ وسوء عذابهم ، تورعوا في مأك
 أحوالهم .

                     
 ويحك .. قميص إسبلمك مخرؽ!

ويحك .. قميص إسبلمك مخرؽ! ، ثوب إيمانك نجا ، أنت عرياف ، قلبك جاىل .. 
صدرؾ باإلسبلـ غير مشروح ، باطنك خراب وظاىرؾ عامر ، صحائفك مسودة ، دنياؾ التي 

 خرة مقببلف إليك .تحبها عنك راحلة ، والقبر واآل
تنبو ألمرؾ وما تصير إليو عن قريب ، ربما كاف موتك اليـو أو في ىذه الساعة ، يحاؿ بينك 
وبين آمالك ، ما تؤملو من الدنيا ال تجده وال تلحقو ، وما قد أنسيتو من اآلخرة فهو يلحقك ، 

رنا وال ينفعنا غير اهلل االشتغاؿ بغير اهلل ىوس ، والخوؼ من غيره والرجاء لو ىوس ، أحد ال يض
 عزَّ وجلَّ ؛ ىو الذي جعل لكل شيء سبباً .
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 أساسك البدع ، وبناؤؾ الرياء!

يا غبلـ .. أمرؾ مبني على غير أساس فبل جـر تقع حيطانك ، أساسك البدع والضبلالت ، 
بع ، تأكل وتشرب وتنكح وتجمع وبناؤؾ الرياء والنفاؽ ، فكيف يثبت لك بناء   ذلك ىوى وط

بالهوى والطبع ، ليا لك نية صالحة في شيء من ذلك ، المؤمن في كل أحوالو لو نية حسنة في  
 كل أعمالو ، ال يأكل وال يشرب وال يلبا وال ينكح إال بأمر اهلل عزَّ وجّل .

                     
 إني أراكم تلعبوف!

وكبلـ الصالحين ، تلعبوف بذلك  زَّ وجلَّ وسنة رسوؿ اهلل إني أراكم تلعبوف بكتاب اهلل ع
بجهلكم ، لو اتبعتم الكتاب والسنة لرأيتم عجباً ، ما زالوا يصبروف معو على ما يريد حتى أعطاىم 
ما يريدوف ، الفقر والببلء مع عدـ الصبر عقوبة ، ومع وجوده كرامة يتنعم المؤمن في ببلئو بقرب 

 جاتو لو .ربو عزَّ وجلَّ ومنا

                     
 كيف ُيطلب جاه من غير اهلل  

ويحك .. كيف تطلب الجاه والماؿ من ىذا الملك وتعتمد عليو في مهماتك ، وىو عن 
قريب إما معزوؿ أو ميت ؛ يذىب مالو وملكو وجاىو ، وينقل إلى قبره الذي ىو بيت الظلمة 

 تتكل على من يعزؿ أو يموت فيخيب رجاؤؾ وينقطع والوحشة والوحدة والغم والهم والدود ، ال
 مددؾ ، المؤمن ارتفعت ىمتو عن األرض وعن الدنيا وأبنائها.

                     
 صارت الملوؾ والدنيا آلهة!

قد صارت الملوؾ لكثير من الخلق آلهة ، قد صارت الدنيا والغنى والعافية والحوؿ والقوى 
الفرع أصبلً ، المرزوؽ رازقاً ، المملوؾ مالكاً ، الفقير غنياً ، العاجز قوياً آلهة!! . ويحكم! جعلتم 
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، الميت حياً . ال كرامة لكم ، ال نتبعكم وال نتخذ مذىبكم ، بل نكوف ناحية منكم على تل 
السبلمة ، على تل السنة وترؾ البدعة ، على تل التوحيد واإلخبلص وترؾ الرياء والنفاؽ ، ورؤية 

عين العجز والضعف والقهر . إذا عّظمَت جبابرة الدنيا وفراعنتها وملوكها وأغنياءىا ، الخلق ب
 ونسيت اهلل عزَّ وجلَّ ولم تعظمو ، فحكمك حكم من عبد األصناـ ، ُتَصيػمُر من عظمت صنمك .

                     
 صبلح القلب بأربعة أشياء

 أربعة أشياء منها صبلح القلب :
 ظر في اللقمة .األوؿ : الن

 الثاني : الفراغ للطاعة .
 الثالث : صيانة الكرامة .

 الرابع : ترؾ ما يشغلك عن اهلل .

                     
 دواء الغفلة والوسواس

 .لت وشربت ونكحت ، بقلبك بوسوستك!أنت إذا قمت إلى الصبلة ؛ بعت واشتريت ، وأك
 قيل لو : ما دواء ذلك  

ك من الحراـ والشبهة ، والدواء الثاني مخالفة النفا فيم تأمرؾ بو من قاؿ : تصفية لقمت
 ارتكاب المناىي.
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 مصاحبتك الجاىل دليل جهلك

يا بني! إذا أصبحت فبل تحدث نفسك بالمساء ، وإذا أمسيت فبل تحدث نفسك بالصباح ، 
 ي تلحقو أو ال . إنما أنت ابن يومك ..ذىب أما بما فيو شاىد لك وعليك ، وغداً ال تدر 

ما أغفلك  ! عبلمة غفلتك مصاحبتك الَغَفلة ، يا أحمق من ال يظهر عليو أمارة الحق لماذا 
 تصحبو  ! ، ِلَم تصحب من أساسو واٍه  ! ظاىره نفا باطنو تجلٌد وتواقٌح على الحق عزَّ وجّل .

                     
 أربعة ليست من الدنيا!

 ليا من الدنيا : بيت يكنك ، ولباس يسترؾ ، وخبز يشبعك ، وزوجة تسكن إليها .
 الحياة الدنيا : اإلقباؿ على الخلق واإلدبار عن الحق .

                     
 يا قـو .. اإلسبلـ يبكي ويستغيث!

ساؽ ، من يا قـو .. اإلسبلـ يبكي ويستغيث! يده في رأسو من ىؤالء الفجار ، من ىؤالء الف
 ىؤالء الظَّلمة ، من البلبسين ثياب الزور ، من المدعين ما ليا فيهم .

                     
 مل اعلْم .. اعمل .. علمم

تعَلم واعمل وعلمم .. فإف ذلك مجمع لك الخير بأسره . إذا سمعت كلمة من العلم وعملت 
التعليم . الدنيا ظلمة والعلم نور فيها ،  بها وعلمتها غيرؾ كاف لك ثواباف : ثواب العلم وثواب

 فمن ال علم لو فهو يتخبط في ىذه الظلمة ويفسد أكثر مما ُيصلح .

 اعلْم .. اعمل .. علمم
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تعَلم واعمل وعلمم .. فإف ذلك مجمع لك الخير بأسره . إذا سمعت كلمة من العلم وعملت 
التعليم . الدنيا ظلمة والعلم نور فيها ، بها وعلمتها غيرؾ كاف لك ثواباف : ثواب العلم وثواب 

 فمن ال علم لو فهو يتخبط في ىذه الظلمة ويفسد أكثر مما ُيصلح .

 

 

 

 

 مػػػػػػت
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جماؿ الدين فالح الكيبلنيسيرة الباحث :   

 بقلم

 أ.د.إبراىيم خليل العبلؼ

جامعة الموصل–أستاذ التاريخ الحديث   

 
ذ فترة طويلة ، نشاطاتو العلمية، ولي معو عبلقة تبادؿ علمي .... ىو صديق عزيز ، أتابع من     

جماؿ الدين بن فالح بن نصيف بن جاسم بن أحمد الحجية بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن 
خميا بن ولي الدين محمد بن عثماف بن يحيى بن حساـ الدين بن نور الدين بن ولي الدين بن 

ين بن شرؼ الدين بن محمد الهتاؾ بن عبدالعزيز بن الباز زين الدين الكبير بن شما الد
األشهب  الشيخ عبدالقادر الجيلي بن أبي صالح موسى بن عبداهلل الجيلي بن يحيى الزاىد بن 

محمد المدني بن داود أمير مكة بن موسى الثاني بن عبداهلل الصالح بن موسى الجوف بن عبداهلل 
لمجتبى بن اسداهلل الغالب علي بن أبي طالب كـر اهلل المحض بن الحسن المثنى بن الحسن ا

 .وجهو ورضي اهلل عنهم اجمعين،من األسرة الكيبلنية، ذرية الشيخ عبدالقادر الجيلي(
، ومنذ طفولتو أولع بحب التاريخ ،و قراءة الكتب المتنوعة ،تأثر بوالده األستاذ 1972من مواليد 

ر،وأخذ عنو حب األدب والمعرفة وتذوؽ األديب والشاع–فالح الحجية الكيبلني    
الشعر،وبحكم نشأتو في الخالص وعبلقة القرابة التي تربطو بالعبلمة سالم عبود األلوسي ،تعرؼ 

بالعبلمة مصطفى جواد وتراثو ،واىتم منذ بواكير حياتو العلمية بالتراث القادري والذي بات 
ر عماد عبد السبلـ رؤوؼ ومدرستو تخصصو الدقيق،ويعد نفسو من تبلميذ األستاذ   الدكتو 
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التاريخية،مارس التدريا في التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي ، كما حاضر في جامعة بغداد 
 والجامعة المستنصرية واتحاد المؤرخين العرب وجامعات القادسية والبصرة وواسط

امعة بغداد . كما ناؿ ج-ابن رشد -حصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من كلية التربية 
  .شهادة )دبلـو (في اللغة االنكليزية من معهد المعلمين

لم يقف عند ىذا الحد ، بل غذ السير ، وأكمل دراستو وحصل على شهادة )دكتوراه( فلسفة في 
التاريخ اإلسبلمي   من جامعة سانت كلمنتا العالمية. ولحبو التاريخ والدراسات التاريخية انتمى 

التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا التابع التحاد المؤرخين العرب ببغداد "  إلى" معهد
، وحصل على شهادة ماجستير آداب في التاريخ والحضارة العربية اإلسبلمية. حصل على لقب 

1998"باحث علمي" من مركز دراسات التاريخ والوثائق والمخطوطات سنة  . 
وعضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ 1996ضو اتحاد المؤرخين العرب والدكتور الكيبلني ع      

وعضو )شرؼ( لجنة  1995وعضو جمعية المؤرخين واالثاريين في العراؽ 1998األنساب 
. مشرؼ مركز دراسات اإلماـ  عبدالقادر الجيبلني المتخصص 1997الدراسات القادرية المغرب

2011 تراث والتاريخ واألنساب القادريةبال  . 

والهيئة العربية لكتابة  1996كـر بالعديد من الشهادات التقديرية من المجمع العلمي العراقي
وغيرىا 1999وجامعة بغداد 1997،والهيئة العامة لبلثار 2000تاريخ األنساب   . 

اىتم بتاريخ األنساب  وشغل نفسو بهذا اللوف المهم من الدراسات التي تحتاج إلى معرفة بأمور  
قد أجيز في مجاؿ دراسة وتدقيق األنساب  من ثلة من األساتذة العراقيين المعروفين كثيرة .و 

أمثاؿ الدكتور عماد عبدالسبلـ رؤوؼ واألستاذ    سالم عبود األلوسي واألستاذ    اللواء أحمد 
خضر العباسي واألستاذ    الشيخ خليل الدليمي واألستاذ    جماؿ الراوي  ، ويفخر بأنو حضر 

-مفتي الديار العراقية-لعلماء األعبلـ كل من الشيخ العبلمة عبد الكريم محمد المدرسدروس ل
والعبلمة الدكتور حسين علي محفوظ والعبلمة الدكتور علي الوردي و العبلمة الدكتور حسين 
-أمين كما أف لديو العديد من والعبلمة صالح أحمد العلي والعبلمة عبدالرزاؽ الحسني وغيرىم  

تفسير -لدراسات والكتب .من كتبو المنشورة :كتاب اإلماـ  عبدالقادر الجيبلني البحوث وا
جديد مراجعة األستاذ    الشاعر فالح الحجية الكيبلني ،مكتبة المصطفى ، القاىرة 

.وكتاب الشيخ عبدالقادر الكيبلني رؤية تاريخية معاصرة تقديم الدكتور عماد عبد السبلـ 2009،
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. وىو باألصل رسالة باشراؼ 2011بغداد  –ى للكتاب العراقي رؤوؼ ،مؤسسة مصر مرتض
الدكتورة لقاء الطائي والدكتور رؤوؼ وكتاب " بهجة األسرار ومعدف األنوار للشطنوفي , دراسة 

نشر على نفقة السيد أحمد الكيبلني –وتحقيق " ،تقديم الدكتور حسين أمين شيخ المؤرخين 
خ اإلسبلمي   " ،مراجعة الدكتور حسين علي محفوظ .وكتاب " أصوؿ التاري 2011،الجزائر

.وكتاب " تنقيحات دراسة تحليلية لنسب اإلماـ  عبدالقادر الجيبلني" ، 1999)مخطوط( 
مراجعة الدكتور عبدالقادر المعاضيدي )نشر محدود( منو نسخة محفوظة في المكتبة 

دكتوركماؿ مظهر أحمد )معد . وكتاب" دراسات في التاريخ األوربي" ، تقديم ال1996القادرية
للنشر( وكتاب ،الرحبلت والرحالة في العصر العباسي : دراسة تاريخية وىو باألصل أطروحتو 

وكتاب التاريخ العثماني تفسير جديد تقديم الدكتور عماد عبد السبلـ  .للدكتوراة )معد للنشر( ،
لح أحمد العلي وكتاب رؤوؼ وكتاب التاريخ اإلسبلمي   رؤية معاصرة  تقديم الدكتور صا
 االستشراؽ وكتاب المدخل في تاريخ الفلسفة اإلسبلميةوغيرىا.

تفسير جديد في مجلة فكر حر  -ومن بحوثو ودراساتو :عرض كتاب اإلماـ  عبدالقادر الجيبلني 
.وعرض مخطوطة مهجة البهجة ومحجة اللهجة )كتاب( منشورة في جريدة الصباح 2009
. ومقالة رشيد 2006ومخطوطة نادرة عن الكيبلني جريدة الصباح .ومقالة مصطفى جواد 2005

.ومقالة المقدادية أصل التسمية 2002عالي الكيبلني ابن ديإلى المشورة في جريدة العراؽ 
.ومقالة" الشرؽ األوسط وأصل التسمية" المنشورة في مجلة  2002المنشورة في جريدة العراؽ 

لة عن " براغماتية السيد عبدالرحمن الكيبلني .ومقا2009كلية األدآب جامعة عين شما 
.ومقالة عن "الشيخ عبدالقادر الكيبلني: جيبلف العراؽ ال جيبلف 2009النقيب ",مجلة فكر حر

دراسة في نسبة  –.وتفسير الجيبلني 2009طبرستاف،مجلة كلية األدآب جامعة عين شما 
راسة في رؤيتو للسيرة النبوية " د –. و"المؤرخ ىشاـ جعيط 2010التفسير للمؤلف، مجلة رؤى 

2010، مجلة رؤى  . 

ىذا فضبل عن عشرات المقاالت المنشورة على شبكة اإلنترنت وضمن مواقع كثيرة ومن 
الموضوعات التي كتبها موضوعات ،عن عصر الرسالة وعصور الراشدين واألمويين والعباسيين 

واإلسبلميةوبعض الشخصيات الغربية  والعثمانيين والعصر الحديث والمعاصر والشخصيات العربية
،مثل مقاالت تدور حوؿ الشيخ عبدالقادر الجيبلني وذريتو في العالم ،وأىمية ثورة الحسين في 
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التاريخ العربي اإلسبلمي  ، و إباف بن عثماف المؤرخ المبكر،واإلماـ  الغزالي، واإلماـ  الرفاعي، 
ابن تيمية وقوميتو، والشريف البعقوبي،االمين واإلماـ  أبو مدين ،واإلماـ  البخاري ،والشيخ 

 –والمأموف والميكافلية ،والطريقة القادرية المبكرة ،و معنى الباز األشهب ،و التراث الصوفي 
دراسة أولية واإلماـ  أبو إدريا البعقوبي، والمغوؿ، وجنكيز خاف، وىوالكو خاف، وتيمورلنك، 

قند، وكابوؿ، ودلهي، والمقدادية أصل التسمية، والدولة الفاطمية وخلفاءىا، وبغداد، وسمر 
والناصرية العراقية، والصويرة العراقية، والعزيزية العراقية، واؿ باباف، واؿ السعدوف، ومحمد الفاتح 

،وسليماف القانوني ،ومراد الرابع، وعبد الحميد الثاني، والشرؽ األوسط ،والمكنا كارتا، 
األفغاني ،وعبد الكريم قاسم ،والحبوبي الشاعر واإلماـ، وعبدالقادر الجزائري، وجماؿ الدين 

والسيد محمد باقر الصدر، والمؤرخ الدروبي وجهوده في تدوين تاريخ األسرة القادرية في العهد 
العثماني، والرينسانا ،ومترنيخ، وبسمارؾ، وىتلر، وميكافللي والميكافلية، وونستوف تشرشل، 

، ولويا الرابع عشر ،ولويا السادس عشر، وماري أنطوانيت وجاف جاؾ روسو ،والثورة الفرنسية
خطوة إلى اإلماـ  خطوتاف إلى الوراء، -لينين-،ونابليوف األوؿ ،ونابليوف الثالث، وقراءة في كتاب

وتلخيص كتاب قصة الفلسفة للمؤرخ ويل ديورانت، وتاج محل ،واألزىر، والقرويين، وبدر شاكر 
 . "نجراف نموذًجا -لديني في اليمن قبل اإلسبلـ  السياب، و" الصراع السياسي وا

درس التاريخ على أيدي العديد من أساتذة التاريخ في العراؽ منهم األساتذة الدكاترة عماد       
عبد السبلـ رؤوؼ وكماؿ مظهر أحمد وفاروؽ عمر ,وعبدالرزاؽ األنباري وعبدالقادر المعاضيدي 

وجعفر عباس حميدي ويقظاف سعدوف العامر وحمداف  وخاشع المعاضيدي وعبدالقادر الشيخلي
الكبيسي وقحطاف عبد الستار الحديثي وىاشم يحيى المبلح وعبد األمير العكاـ وصادؽ ياسين 
الحلو ومفيد كاصد الزيدي ومحمد أحمد الشحاذ وعبد األمير دكسن وعبد الجبار ناجي وفاروؽ 

محمد جاسم المشهداني ومحمد ياقر عباس وىيب وخضير الجميلي وطارؽ نافع الحمداني و 
 .الحسيني ومزاحم علي عشيش البعاج وناىض عبدالرزاؽ القيسي ومحي ىبلؿ السرحاف

من آراءه" أف التاريخ اليعرؼ اليـو واألما والغد وإنما ىو نهر الحياة يمضي إلى األجل       
تقسيمات علمية، ولكنو المضروب الذي قدره عبلـ الغيوب، فالتاريخ كلو تاريخ معاصر ،نعم لو 

يعيش معنا ويهمنا وعلينا أف نستفاد منو في حياتنا كلها ويستند في ىذا الرأي على أف استقراء 
التاريخ خير من التجارب ،واف اختيار سنة بعينها أو حدث بذاتو لتحديد نهاية عصر من عصور 

الف التطور التاريخي يمتاز التاريخ أو بداية عصر آخر ،يبدو ، امرا بعيدا عن الحقيقة والواقع 
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دائما بالتدرج واالستمرار وتداخل حلقاتو بعضها ببعض ، واف وقائع التاريخ الكبرى عائمات جليد 
طرفها ظاىر فوؽ الماء ، وكتلتها الرئيسية تحت سطحو ومن يريد استكشافها عليو أف يغوص في 

وىم يفهمونو ويستغلونو لتحقيق األعماؽ،والفرؽ بيننا وبين الغرب اننا نعيش في التاريخ فقط 
مصالحهم،و التاريخ ىو طريق اإلنسانية إلى الحضارة، ألنو ضوء ينير الماضي لرؤية الحاضر و 

المستقبل ، فجذور أنظمتنا السياسية ،واالقتصادية واالجتماعية والدينية والعلمية ،تمتد عميقا في 
 ."تربة األجياؿ الماضية.
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